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Framtida klimatutmaningar – hot och möjlighet
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Klimat-
förändringarna 
är här…
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“Sveriges viktigaste lag”
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1 jan 2018



Det klimatpolitiska ramverket

Långsiktiga 
klimatmål Klimatlagen Klimatpolitiska 

rådet



Klimatpolitiska rådets uppdrag

1 §

Klimatpolitiska rådet ska utvärdera 
hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål 

som riksdagen och regeringen har beslutat.
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Planerings- och rapporteringscykler
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Ledamöter, forts
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Rekommendationer
- ledarskap och styrning



Noll ska vara noll



Klimatmålen måste in i alla offentliga 
utredningar och propositioner





Rekommendationer
- styrmedel



Inga undantag i 
koldioxidbeskattningen





Transporter







Tre åtgärdsområden till 2030

1. Ett mer transporteffektivt samhälle
• Minskad efterfrågan på transporter
• Mer effektiva transportmedel

2. Öka elektrifieringstakten
• Främja spridningen av eldrivna fordon
• Påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur på både person- och godstrafik

3. Ökad andel biodrivmedel i effektivare fordon
• Mer effektiva fordon som minska bränsleanvändningen
• Ökad andel biodrivmedel
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10 punkter för fossilfria 
transporter



Handlingsplan för fossilfrihet behövs



Synka målen



Bygg bort bilberoendet



Ta hänsyn till olikheterna 
mellan stad och landsbygd



Förbered nytt sätt att 
beskatta vägtrafik



Sluta subventionera bilen



Låt kommunerna kliva fram



Skynda på elektrifieringen



Sätt ett stoppdatum för försäljning 
av fossila drivmedel



Styr mot effektiva fordon
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Ett ramverk för innovation och 
samhällsutveckling
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Tack!

Ola Alterå
ola.altera@klimatpolitiskarådet.se
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