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Infrastruktur 

- Väg, järnväg, sjöfart och luftfart 
 
- Väl fungerande infrastruktur är en grund- 
förutsättning för att vårt samhälle ska fungera 
 
- Idag: eftersatt DoU, eftersatta investeringar 
 
- Framtiden: klimateffektivt och långsiktigt 
hållbart transportsystem 



Klimatutmaningen 

- Koldioxid: transportsektorn står för 30 % av 
svenska utsläppen 
 
- Luftföroreningar (kvävedioxid, partiklar PM10) 
 
- Buller 
 
- Påverkan på natur- och kulturmiljö 
 
 



Ny infrastrukturproposition 

- Politisk inriktning 
 
- Ekonomiska ramar 
 
- Planeringsperiod 
  2010 - 2021 



Infrastruktur för hållbar tillväxt 

- Trafikslagsövergripande ansats 
 
- Användarperspektiv  
 
- Få fler att åka kollektivt 
 
- Godstransporter 
 
 



Omställning till  
klimateffektivt trafiksystem 

-Görs steg för steg 
 
- Vi vill inte ta bort eller begränsa trafiken – 
det är utsläpp/negativa effekter vi vill ta bort.  
 
- Stort fokus på växthusgaserna  
 
- Måste även arbeta med frågorna 
internationellt 



Insatser - Åtgärder 

- Ekonomiska styrmedel 
 
- Fordonsparken 
 
- Underlätta för resenärer och transportköpare 
att välja klimateffektiva alternativ 
 
- Energieffektivare byggande och drift 



Insatser - Åtgärder 

 
- Luftföroreningar – kommit längre än vad gäller 
koldioxid – finns problem lokalt, t.ex. Stockholm 
 
- Reducering av buller – vid källan 
 
- Samordnad stads- och trafikplanering 



Ekonomiska styrmedel 

- Sätta pris på utsläpp - koldioxidskatt 
 
- Handel med utsläppsrätter bör utökas vad 
gäller omfattning och ämnen. 
 
- Koldioxidkrav för nya personbilar  
 



Fordonsparken 

- Omställning och utveckling 
 
- På sikt fri från fossila bränslen  
 
- Offentlig upphandling som ett instrument 
 
 



Underlätta för resenärer och 
transportköpare 

- Lättare att välja klimateffektiva alternativ 
 
- Helhetsperspektiv  
 
- Få fler att åka kollektivt 
 
- Godstransporter 
 
 



Energieffektivare byggande och drift 

- Stora skillnader på byggnadssätt – t.ex tunnel, 
plan mark, bergsskärning  
 
- Val tidigt i planeringsskedena påverkar framtidens   
DoU   
 
- Elektrifiering av icke-elektrifierade bandelar 
 
- Belysning av vägar 
 
- Upphandling av entreprenadtjänster 
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