
 

Storsatsning för elektrifiering och förnybara bränslen 

Om världen ska klara klimatutmaningen krävs att utsläppen från transporter minskar 

kraftigt de kommande decennierna. En viktig pusselbit i den här omställningen är att 

vägtransporter går över från fossila bränslen till eldrift och förnybara bränslen som 

biogas. De senaste årens teknikutveckling gör att en sådan omställning nu är möjlig, 

och hela fordonsindustrin står därför på tröskeln till ett genomgripande teknikskifte. 

En sådan omställning skulle inte bara ge minskade utsläpp utan också minskade 

luftföroreningar och mindre buller.  

I Sverige utgör transporter fortfarande nära en tredjedel av utsläppen, och är därmed 

en av de största klimatutmaningarna. Det finns en bred parlamentarisk uppgörelse om 

att transportsektorn ska minska utsläppen med 70 procent till senast 2030. För att nå 

målet krävs en rad åtgärder: 

 Samhället måste använda transporter smartare, inklusive en överflyttning av 

gods från väg till järnväg och sjöfart. 

 Fossila bränslen måste bytas ut mot hållbara bränslen, så som biogas. 

 Transportsektorn behöver elektrifieras i högre grad. 

Regeringen har genomfört en rad viktiga reformer för att ställa om transportsektorn, 

exempel Stadsmiljöavtal, Klimatklivet, Bonus Malus, Elbusspremie, järnvägssatsningar 

och Bränslebytet. Laddinfrastrukturen utvecklas, och bara Klimatklivet har ökat antalet 

laddstolpar i Sverige med 300 procent. I Sverige finns 30 000 laddbara bilar och det är 

en ökning med 79 procent bara senaste året. Men ökningen sker från låga nivåer och 

det finns fortfarande osäkerheter hos kunder kring bilarnas räckvidd, liksom  

laddmöjligheter.  

Med bränslebytet så åläggs drivmedelsförsäljare att öka inblandningen av biodrivmedel 

i bensin och diesel. Det skapar långsiktighet, men det råder fortfarande stor osäkerhet 

på markanden kring exempelvis biogasens framtid.  

För att få alla bitar att falla på plats och alla aktörer att dra åt samma håll, mot en helt 

fossilfri transportsektor, behövs en samlad och koordinerad satsning på elektrifiering 

och hållbara bränslen för hela landat. En grundläggande förutsättning är att den som 

har en elbil vet att det finns möjlighet att ladda den. Det är viktigt med enkel tillgång till 

laddningsstationer vid hemmet, på jobbet, mellan städer och på parkeringsplatser. 

Samma sak gäller hållbara biodrivmedel, det ska finnas tillgång till hållbara alternativ 

som biogas.  

Miljöpartiets förslag: 

Miljöpartiet vill att det ska vara lätt att göra rätt och menar att alla ska ha tillgång till 



hållbara alternativ för transporter. Hela Sverige ska ha möjlighet att vara med i 

klimatomställningen, inga vita fläckar ska vara kvar som lämnar svenskar beroende av 

gammal transportteknik och fossila energilösningar.  

Vi vill att Sverige ska ta fram en nationell strategi för utbyggnad av infrastruktur för 

elektrifiering av transporter och förnybara bränslen som till exempel biogas. Strategin 

ska innehålla ett tydligt nationellt mål som alla aktörer kan ta sikte mot. Miljöpartiet 

anser att den sista droppen fossila bränslen ska säljas under 2030-talet.  

Många måste engageras i denna viktiga fråga. Vi föreslår att:  

 En nationell strategi för utbyggnad av infrastruktur för elektrifiering av 

transporter och förnybara bränslen så som biogas tas fram, med tydligt tidsatta 

mål. Viktigt blir att strategin tydliggör hur ladd-infrastruktur i glesbyggd ska 

finansieras och byggas. Energimyndigheten bör få uppdraget att leda arbetet 

och att detta uppdrag läggs till myndighetens samordningsansvar för fossilfria 

transporter. 

 Länsstyrelser över hela landet får i uppgift att ta fram planer för hur en 

heltäckande laddinfrastruktur kan vara på plats inom de kommande åren. 

 I ett första steg alla E-vägar (europavägar) ska bli El-vägar till 2020. Då ska det 

gå att ladda bilen längs vägen. Vår ambition är att det 2025 ska gå att ladda 

över hela landet. Då ska alla ”vita fläckar” vara borta.  


