nr 5 | 2019

rapport

RÖDA KLIMATINVESTERINGAR
FÖR GRÖN OMSTÄLLNING
en del av antologin

Tiden rinner ut

EMILIA BJUGGREN

ISBN 978-91-88224-92-7
Text: Emilia Bjuggren
Grafisk form: Johan Resele

rapport nr 5 | 2019

röda klimatinvesteringar för grön omställning

INNEHÅLL
Röda klimatinvesteringar för grön omställning

5

Varför ska vi investera?

7

Vad har varit framgångsrikt för att minska klimatpåverkan?

9

Statlig styrning och reglering är nödvändigt

9

Kommunala system är effektivare än individuella lösningar

10

Sammanhållna system skapar större klimatnytta

10

Gemensamt ägande underlättar klimatomställning

11

Att bygga sammanhållna bostadsområden minskar
klimatpåverkan

11

Att satsa på ny teknik ger effekt – och konkurrensfördel på sikt

11

De ekonomiska ramarna och investeringsbehovet

12

Staten måste använda finanspolitiken för att investera hållbart

13

Styr det privata kapitalet till hållbara investeringar

15

Ställ om till cirkulär ekonomi

16

Principen förorenaren betalar måste gälla

17

Investeringar i klimatanpassning, effekt och hållbart byggande

19

Klimatanpassa och energieffektivisera samhället

20

Säkerställ effekt i hela landet

21

Bygg hållbara bostäder som människor har råd att bo i.

23

Investeringar i mobilitet och hållbara transporter

25

Gör tåget till förstahandsalternativet mellan storstäderna
i Sverige

26

Bryssel-Malmö på knappt sju timmar

27

Skifta från bilism till kollektivtrafik

28

Minska utsläppen från vägtrafiken kraftigt

29

Flyget och färjan ska bära kostnaderna för sina utsläpp

31

Slutsats

33

Sammanställning av förslag

35

Referenser

38

tankesmedjan

|3

rapport nr 5 | 2019

4|

tankesmedjan

röda klimatinvesteringar för grön omställning

rapport nr 5 | 2019

röda klimatinvesteringar för grön omställning

RÖDA KLIMATINVESTERINGAR
FÖR GRÖN OMSTÄLLNING
De senaste decennierna har ojämlikheten vuxit snabbare i Sverige än i något
annat OECD-land, men utvecklingen är densamma i Europa och USA. Ökad
ojämlikhet riskerar att leda till sämre sammanhållning, minskad tillit och större
otrygghet. Ökad ojämlikhet är också skadligt för ekonomin (OECD, 2015). Tillför
vi även stigande globala medeltemperaturer, mer extremväder, smältande isar
och brinnande skogar blir den ekonomiska bördan stor, samtidigt som våra samhällen förändras i grunden. Vissa platser i världen kommer med effekterna av
stigande medeltemperaturer att bli obeboeliga och öka risken för konflikter i
världen. Därför är de ökade klyftorna tillsammans med klimatförändringarna
våra största samhällsutmaningar.
Tar vi oss an dessa utmaningar gemensamt ökar inte bara våra chanser att
lyckas, utan vi kan också få ett starkare, mer innovativt och mer sammanhållet
samhälle. Enligt forskarna Jesper Roine och Daniel Waldenström beror den ökade
ojämlikheten delvis på att inkomster från kapital ökat i betydelse men också
på minskad progressiv beskattning och på att lägre tillväxttakt gett mindre
välstånd att fördela (Ergon, SVT, 2014).
Genom en investeringsdriven omställning som finansieras gemensamt kan vi
både ställa om till ett fossilfritt välfärdsland, stärka vår tillväxt genom klimatsmart innovation och minska klyftorna. På så vis blir omställningen också
socialt hållbar, vilket är en förutsättning för att lyckas. Runt om i hela världen
väcks nu kraven på en sådan omställning, en ”green new deal”.
I den här texten kommer jag att lyfta olika investeringar som behövs för att
Sverige ska nå målet om att bli ett fossilfritt välfärdsland. Kapitlet täcker inte
in alla investeringar som kommer att krävas, utan utgår ifrån de största utsläppen inom Sveriges gränser och föreslår konkreta åtgärder på de olika
områdena. Majoriteten av förslagen berör offentliga investeringar.
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I den första delen av texten argumenterar jag för varför vi ska föra en investeringsdriven klimatpolitik. Därefter går jag igenom vad som varit historiskt
framgångsrikt för att minska de klimatpåverkande utsläppen och vad vi kan
lära oss av det. Den tredje delen ägnar jag åt det ekonomiska ramverket och
hur vi ska få råd med de nödvändiga investeringarna. Sedan går jag in på vilka
investeringar som krävs i allt från elnätet till bostadsbeståndet. Den sista delen
ägnar jag åt vad vi ska göra för att minska de enskilt största utsläppen inom
Sveriges gränser, nämligen de från transportsektorn.
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VARFÖR SKA VI INVESTERA?
För att säkerställa att människor kan leva goda liv på jorden i dag och i framtiden har världens länder enats om att begränsa den globala temperaturökningen
till under 2 grader. Ska Sverige vara ett föregångsland i att nå det målet och ställa
om till att bli ett fossilfritt välfärdsland så behöver vi halvera våra utsläpp till år
2030 och därefter ytterligare en gång för att nå nollutsläpp. Vi måste alltså minska
utsläppen inom Sveriges gränser från 52,7 miljoner ton till drygt 25 miljoner ton
på 10 år. Detta är en enorm samhällsutmaning.
En del av omställningen kan genomföras med förändrade normer. Så har
delvis skett inom t.ex. sopsorteringen. Sopsortering har ofta inga ekonomiska
drivkrafter för den enskilda individen men en vilja att bidra till en bättre miljö
och att många andra gör samma sak har lett till att allt fler sorterar sina sopor.
Konceptet ”hemester” är också ett exempel där människor semestrar i sitt närområde i stället för att flyga tur och retur till Bali eller USA, vilket sparar enorma
koldioxidutsläpp. Denna normförskjutning kan ske på andra områden också.
Politiker, företagsledare och influencers kan välja tåg i stället för flyg och på så
vis förskjuta bilden av vad som är en möjlig eller eftersträvansvärd resa.
Men normer kan aldrig styra att tåget faktiskt går och en normförflyttning
är svår att få till om gemene man inte litar på att tåget går i tid eller att man
kommer att få plats i kollektivtrafiken. Att se till att infrastrukturen fungerar,
att våra bostäder blir energieffektiva eller att jordbrukets nödvändiga utsläpp
kompenseras kräver gemensamma investeringar. Investeringar som också
leder till ökat välstånd.
Omställningen måste också genomföras på ett sätt som gör att kostnaden
fördelas rättvist. Det är en förutsättning för att få stöd av en majoritet av medborgarna. I hela världen syns exempel på hur nödvändig omställning uteblir
för att man misslyckats med att skapa stöd hos befolkningen. Trump i USA och
Bolsonaro i Brasilien är exempel på ledare som blivit valda delvis på löften att
stoppa omställningar som hade lett till minskade koldioxidutsläpp – för att det
har saknats tankar på hur de kan ske på ett rättvist och socialt hållbart sätt.

tankesmedjan

|7

rapport nr 5 | 2019

röda klimatinvesteringar för grön omställning

Klimatomställning är lättare i ett jämlikt samhälle. En hög enhetlig koldioxidskatt är enligt många ekonomer det främsta styrmedlet, men en sådan ger mycket
större effekter för den som lever med små eller inga marginaler, jämfört med
den som har stora ekonomiska tillgångar. Ekonomiska styrmedel är nästan omöjliga att använda om det leder till att människor inte har råd med nödvändiga
utgifter, så som el, värme och transporter. Vilket är en realitet i till exempel
Storbritannien. (Sommestad, 2011).
Med mer kol i atmosfären och mindre skogar växer inga ekonomier på sikt.
Men den gröna omställningen måste ske så att människor känner sig delaktiga
i processen. När Sverige gjorde resan från ett litet fattigt land nära polcirkeln till
en av världens främsta välfärdsnationer så gjordes det gemensamt. Vi konkurrerade inte med andra länder genom sämre löner och sämre anställningsvillkor
utan med vår samhällsmodell där företag och fackföreningar tar ansvar,
tillsammans med en stat som garanterar trygghet i tider av omställning.
Klimatomställningen måste genomföras på samma sätt.
Det är en väg som vi i Sverige har provat förut: kraftfulla gemensamma investeringar, med ett tydligt mål byggt på en ekonomisk analys som tar hänsyn till
rättvisa och rådande maktstrukturer i samhället.
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VAD HAR VARIT FRAMGÅNGSRIKT FÖR
ATT MINSKA KLIMATPÅVERKAN?
De territoriella koldioxidutsläppen i Sverige har sjunkit sedan mitten av 70-talet.
Dessa minskade med nästan 40 procent mellan åren 1976 och 1983, framförallt
som effekt av utbyggd fjärrvärme, satsning på kärnkraft och effektiviseringsåtgärder. Först i slutet av 80talet började Sverige föra en aktiv klimatpolitik med
mål om att minska utsläppen av växthusgaser och år 1991 infördes koldioxidskatten. (Bonde, o.a., 2019)
De senaste åren har dock utsläppsminskningen avstannat, trots att mycket
görs. Sverige antog år 2017 ett klimatpolitiskt ramverk och i januariavtalet finns
många viktiga punkter för att komma närmare målet att ställa om till ett fossilfritt välfärdssamhälle. Men mer måste till om Sverige ska nå målet om att bli
en fossilfri välfärdsstat.
Historiskt har statlig styrning och reglering kombinerat med lokalt utformade
åtgärder varit framgångsrika. Nu måste vi investera oss till ännu en strukturomvandling. Gemensamt finansierade investeringar i klimatsmart teknik,
effektiva system, förnybar elproduktion, energieffektivisering, förnybara drivmedel och hållbar infrastruktur måste genomföras och de som har mest resurser
och störst utsläpp måste ta en större del av kostnaden.

STATLIG STYRNING OCH REGLERING ÄR NÖDVÄNDIGT
Utsläppen i världen följer tydligt inkomstnivåerna. Men utsläppen skiljer sig
också mycket åt per capita även om man bara jämför så kallade rika länder.
Exempelvis släpper USA ut 15,7 ton koldioxid per capita och Sverige 5,1
(Muntean, 2018). Grupperar vi länderna efter en skala för hur mycket regleringar,
skatter och subventioner ett land har så är det tydligt att länder som är mer
kommunitära, alltså har mer styrning och reglering, har lägre utsläpp jämfört
med länder som har en mer liberal ekonomi (Andersson D. , 2012).
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KOMMUNALA SYSTEM ÄR EFFEKTIVARE ÄN INDIVIDUELLA LÖSNINGAR
Många av de stora investeringar som gjorts och som haft störst effekt på miljön
är kommunala investeringar som initierats för att lösa konkreta problem i
staden. Vattenledningar och avlopp är ett tydligt exempel. I mitten på 1800-talet
var Stockholm en stinkande stad och vattensituationen var katastrofartad.
Till sekelskiftet hade staden byggt två reningsverk och ett ledningsnät för att
säkerställa att stockholmarna skulle ha rent vatten (Pettersson, Granberg,
Fuehrer, & Höjer, 2008). Under samma tid byggdes avloppen ut efter att staden
år 1859 beslutat att ta över hanteringen av renhållningen (SVOA, 2015). Så länge
det var upp till individen att hantera sitt avlopp var staden en hälsovådlig och
stinkande plats, med gemensamma system blev både den enskildes och stadens
miljö ojämförligt mycket bättre. Fjärrvärmen är ett
Att ge kommunerna
möjlighet att lokalt hitta
klimatsmarta lösningar har
också visat sig framgångsrikt under de senaste
decennierna.

likande exempel där kommunerna praktiskt ordnat
uppvärmningen åt sina invånare.
Att ge kommunerna möjlighet att lokalt hitta klimatsmarta lösningar har också visat sig framgångsrikt under
de senaste decennierna. Genom klimatinvesteringsprogram som delfinansierades av staten utvecklades
innovativa produkteroch metoder som minskade kol-

dioxidutsläppen kraftigt under början av 2000-talet (Sommestad, 2011). Det
senaste klimatklivet har gett investeringar som minskar koldioxidutsläppen
med 3 procent av Sveriges utsläpp per år sedan 2015 (Apaydin, 2018). Sveriges
kommuner och regioner har också effektiviserat energianvändningen i sina
fastigheter med 8 procent på 5 år. Framgångsfaktorer i detta har exempelvis
varit rimliga internräntor och att se till hela projektet och inte räkna på lönsamheten för varje enskild insats (SKL, 2017).

SAMMANHÅLLNA SYSTEM SKAPAR STÖRRE KLIMATNYTTA
Fjärrvärmen ligger bakom de enskilt största utsläppsminskningarna i Sverige
sedan 80-talet. Det beror framförallt på att avfall förbränns istället för att läggas
på deponi (SKL, 2017). Fjärrvärmen är ett tydligt exempel på en strukturlösning
där avfall som inte kan materialåtervinnas bränns och blir till värme och elektricitet istället för att ligga på hög och släppa ut metangas. Fortfarande finns
potential att utveckla denna struktur genom att anpassa stadsbyggnaden så
att till exempel serverhallar också kan föra tillbaka överskottsvärme till fjärrvärmenätet och på så vis bidra till uppvärmningen av fastigheter runt omkring.
För att kunna bygga upp den typen av effektiva system måste människor bo
relativt tätt. Det är inte samhällsekonomiskt möjligt att bygga fjärrvärme till
glesa villaförorter.
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GEMENSAMT ÄGANDE UNDERLÄTTAR KLIMATOMSTÄLLNING
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför kommunägda bostadsbolag större åtgärdspaket för att energieffektivisera sina bostadshus än privata
fastighetsbolag, vilket tyder på att det krävs andra mål än de rent ekonomiska
att styra emot för att åtgärder ska bli genomförda (SKL, 2016).

ATT BYGGA SAMMANHÅLLNA BOSTADSOMRÅDEN MINSKAR
KLIMATPÅVERKAN
Fjärrvärmen kräver en tät struktur, och detsamma gäller klimatsmarta kommunikationer så som tunnelbana och spårvagn. Miljonprogrammet löste dåtidens
bostadsbrist, men genom en tät bebyggelse kring ett gemensamt centrum har
den också gjort att många människor kan välja kollektiva färdmedel. Det gäller
tunnelbanan och spårvagnen, men även bussen är i Sverige ett klimatsmart
färdmedel. Inom kollektivtrafiken har de förnybara drivmedlen ökat från cirka
40 till 76 procent mellan åren 2009–2015 (SKL, 2017). Denna positiva utveckling
har fortsatt sedan dess.

ATT SATSA PÅ NY TEKNIK GER EFFEKT – OCH KONKURRENSFÖRDEL PÅ SIKT
Förnybar el är i dag konkurrenskraftig. Sveriges el produceras framförallt av
vatten- och kärnkraft, vilket gör att Sverige har mycket låga koldioxidutsläpp
från elproduktion. I ett globalt perspektiv produceras fortfarande mycket el genom
kolkraft. Nu verkar skiftet ha skett som gjort vind- och solenergi billigare än
kolkraft, något som bör underlätta skiftet till förnybar el i andra länder. Priset
på solceller har under de senaste decennierna fallit med 10 procent per år och
solenergi är i dag billigare än kolkraft i exempelvis Indien (Johnston, 2017).
Om prisutvecklingen fortsätter kommer även solenergi snart vara billigare än
kärnkraften i Europa (Ergon, SVT, 2016).
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DE EKONOMISKA RAMARNA OCH
INVESTERINGSBEHOVET
Sverige kan investera om vi vill. Precis som hela klimatomställningen ställer
krav på hållbarhet ska även socialdemokratins ekonomiska politik präglas av
hållbarhet. Vi behöver därför generellt sett stå på solid ekonomisk grund, med
ordning och reda i finanserna och tillräckligt med resurser för att vi ska stå starka
om och när nästa ekonomiska kris kommer. Annars är det just löntagare och
andra med små ekonomiska marginaler som drabbas hårdast.
Samtidigt finns det utrymme id en socialdemokratiska ekonomiska politiken
att vara mer expansiv när det gäller vår tids stora ödesfråga: klimatomställningen. Här finns det särskilda skäl att vända på varenda sten för att skapa
ett ökat utrymme för de stora investeringar som bokstavligen är nödvändiga.
För om vi inte lyckas med klimatomställningen så har vi ingen ekonomi som
kan krisa. Politiken får inte sätta så snäva ramar att stora investeringar blir
svåruppnåeliga. Det är detta som gör att vänstern har bäst svar och lösningar
på klimatfrågan: vi kan demokratiskt besluta att vi tror på framtiden och därmed vill investera för att skapa en hållbar värld.
Frågan är nu akut. Kostnaderna – både ekologiskt och ekonomiskt – kommer
att stiga om vi väntar med investeringarna. John Hassler och Per Krusell har,
i likhet med Nicholas Stern, pekat på att tidiga insatser kostar mindre. Deras
forskning visar att om hela världens länder sätter in insatser omgående för att
minska utsläppen skulle kostnaden bli ungefär 1 procent av världens BNP. För
varje decennium som går blir kostnaden högre och klimatskadorna som redan
hunnit inträffa blir fler (Golosov, Hassler, Krusell, & Tsyvinski, 2014). Redan i
dag ökar kostnaden för klimatrelaterade skador hos både Sveriges och världens
försäkringsbolag (TT, 2018). Även detta är en central socialdemokratisk tanke:
att förebygga snarare än att enbart behöva (bokstavligen) släcka bränder.
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STATEN KAN ANVÄNDA FINANSPOLITIKEN FÖR ATT INVESTERA HÅLLBART
Sverige bedriver i dagsläget en mer stram finanspolitik än andra jämförbara länder.
Skuldankaret, som är riktmärket för hur stor hela den offentliga sektorns skuld
får vara, är i det nya finanspolitiska ramverket satt till 35 procent av BNP (Löfven
& Andersson, 2018). Men EU:s gemensamma regelverk tillåter denna bruttoskuld
(Maastrichtskulden) att vara hela 60 procent av BNP. Även i förhållande till EU:s
strikta regelverk finns alltså stort utrymme att öka Sveriges investeringar.
Eftersom skuldankaret är kombinerat med ett överskottsmål som slår fast att
det finansiella sparandet måste vara positivt över en konjunkturcykel kommer
statsskulden per automatik successivt att minska. Den offentliga bruttoskulden
i Sverige är rekordlåg (under 40 procent av BNP) och av OECD-länderna har
endast Danmark en lägre skuld. USA och Storbritannien har betydligt högre
statsskulder, men även Tyskland som är kända för att bedriva en stram ekonomisk politik har en offentlig bruttoskuld som är betydligt högre (ca 60 procent
av BNP) i förhållande till BNP än vad Sverige har (Riksgälden, 2019).
I dagsläget är kostnaden för att lånefinansiera investeringar historiskt låg eftersom räntorna är låga. Sverige har förr haft räntebetalningarna på som mest över
100 miljarder kronor per år, numera är de under 10 miljarder kronor. Det är ett
utrymme vi kan utnyttja – om vi tar höjd för eventuella höjda räntenivåer.
Sverige har sedan 1970-talet haft trendmässigt fallande
investeringskvoter. Dessa underinvesteringar är extremt
tydliga för bostadsförsörjningen, men det gäller även annan
infrastruktur (Pettersson O. , 2014). Både för väg och järnväg
ligger Sverige efter om vi jämför med andra europeiska länder
(Sanandaji, 2018). Sverige sparar just nu genom att amortera
på statsskulden. Men staten kan antingen bygga upp ett
finansiellt kapital eller ett realt kapital i form av infrastruktur
och bostäder. Om staten inte underhåller sitt realkapital
minskar det i värde över tid. Därför kan klimatinvesteringar
som till exempel energieffektivisering av bostäder bidra till

Sverige sparar just
nu genom att amortera
på statsskulden.
Men staten kan
antingen bygga upp
ett finansiellt kapital
eller ett realt kapital i
form av infrastruktur
och bostäder.

att dessa värden inte sjunker orimligt mycket.
Regeringen har nyligen höjt ramen för investeringar i infrastruktur med 100
miljarder kronor, till totalt 622,5 miljarder kronor för åren 2018 –2029. Dessa
investeringar har dock under lång tid släpat efter i förhållande till BNP så för
att komma ikapp motsvarande länder inom Europa måste infrastrukturinvesteringarna öka ytterligare.
Hur framtiden värderas är också avgörande för vilka i vesteringar som bedöms
som möjliga. De flesta av oss vill inte att våra barn eller barnbarn ska leva med
kraftigt försämrade levnadsvillkor på grund av extremväder och naturkatastrofer,
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därmed bör värdering av framtida generationer sättas högt. Vi använder i dag den
så kallade diskonteringsräntan för att värdera framtiden. Sätts diskonteringsräntan till 0 så kommer i princip alla investeringar att löna sig, medan om räntan
sätts högt måste investeringen återbetala sig på mycket kort tid för att vara
lönsam. Exempelvis hade järnvägar och tunnelbanor som byggdes runt om i
världen under 1800- och 1900-talet knappast varit lönsamma med dagens höga
diskonteringsränta, men vi som lever i dag är glada att tidigare generationer
gjorde dessa stora investeringar (Andersson D. , 2012).
Nedan följer ett antal centrala delar av en socialdemokratisk agenda för ökade
klimatinvesteringar.
Öka investeringsbudgeten: Ersätt överskottsmålet och överväg ett höjt
skuldankare. Rent principiellt finns det två intressanta vägar att gå för
att skapa det utrymme som krävs för de stora klimatinvesteringarna:
öka skuldankaret eller ersätt överskottsmålet med ett balansmål.
I första hand bör vägen att ersätta överskottsmålet prövas. Socialdemokraterna har redan fått igenom en sänkning av överskottsmålet från 1
till 1/3 procent, vilket skapar ett avsevärt ökat utrymme för investeringar.
Nu är det dags att fullfölja den förändringen. Med den låga statsskuld som
Sverige har – just tack vare de stora avbetalningarna som har gjorts – räcker
det med ett balansmål för statens budget. Det skulle frigöra mellan 14 och
25 miljarder kronor årligen beroende på tillväxten som i första hand bör
gå till just klimatinvesteringar.
Det är dock långt ifrån säkert att det räcker. Därför bör en höjning av
skuldankaret övervägas. Exakt hur stor höjning vi har möjlighet att göra
blir en avvägning mellan behoven och de ekonomiska förutsättningarna.
Vi ska aldrig agera så att vi inte klarar av att också i framtiden stärka ett
socialt och klimatmässigt hållbart samhälle. Men en höjning från 35 till
50 procent av BNP skulle exempelvis göra att vi fortfarande har en avsevärd
marginal till EU:s budgetregler.
Öka reinvesteringarna: redovisa en balansräkning så att tillgångar och
behov av underhåll tydliggörs. Genom att staten börjar redovisa en balansräkning, så att sparande och tillgångar synliggörs, ges en bättre bild av hur
framtida resurser påverkas jämfört med att endast visa statens överskott.
Dagens regelverk kräver inte någon tydlig redovisning över vilka konsekvenser som investeringsnivåerna får för hur väl järnvägar, elledningar, vattenledningar och annan infrastruktur fungerar men de flesta av oss upplever
i dag konsekvenserna av bristande underhåll.
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Bygg vidare på den gröna investeringsfonden: instifta en klimatfond.
Sverige har sedan år 2016 en grön investeringsfond som ökat tillgången
på riskkapital för små och mellanstora företag som reducerar klimatpåverkande utsläpp (Oxford Research AB, 2018). Staten har en viktig roll i
att se till att det finns kapital tillgängligt. Genom en klimatfond kan sedan
den avkastning som uppstår efter tekniksprången åter komma allmänheten till del.
Värdera framtiden högre: sänk diskonteringsräntan för klimatinvesteringar.
Det måste vara ett demokratiskt beslut hur vi ska värdera framtiden. Politiken
måste ta makten över diskonteringsräntan och sänka densamma. Då kommer
fler investeringar för att minska koldioxidutsläppen värderas som samhällsekonomiskt lönsamma.

STYR DET PRIVATA KAPITALET TILL HÅLLBARA INVESTERINGAR
Även de privata investeringarna har potential att öka. Värdet på de privata förmögenheterna i förhållande till de totala inkomsterna är i dag de största på 200
år. De 40 rikaste familjernas del av hela befolkningens förmögenheter har ökat
från 1 till 6 procent de senaste decennierna (Waldenström, Bastani, & Hansson,
2018). Dessa resurser kan komma fler till del genom mer progressivitet i beskattningen, men de investeringar som görs privat kan också bidra till en mer hållbar utveckling.
LO:s rapport Investeringar och sysselsättning i Sverige visar också att företagens
höga vinster inte längre leder till de investeringar som tidigare setts som givna,
utan istället till utdelningar och återköp av aktier. En förklaring till detta kan
vara att näringslivets ersättningsmodeller idag premierar kortsiktigt risktagande
och vinster istället för långsiktighet som skulle vara bättre ur ett samhällsperspektiv (Pettersson O. , 2014). Detta blir också tydligt när man tittar närmare på
exempelvis effektsituationen där elnätsbolagen gör stora vinster och samtidigt
investerar lägre än sina prognoser.
Kvartalsekonomi måste ställas om till hållbar ekonomi. Regelverken behöver utvecklas så att företag värderas högre med långsiktiga och hållbara
satsningar i stället för kortsiktiga utdelningar.
Gör alla offentliga upphandlingar hållbara. I Fossilfritt Sveriges färdplaner
lyfts ofta upphandling som ett viktigt instrument för att styra näringslivet
i en hållbar riktning. I bygg- och anläggningssektorns färdplan ger branschen
många förslag på hur beställare och i synnerhet offentliga upphandlare kan
ställa högre krav för att minska klimatpåverkan i byggandet (Fossilfritt
Sverige, 2018). Genom att successivt nå klimatneutralitet i offentliga upp-
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handlingar styrs producenterna mot effektivisering, teknikutveckling och
nya metoder.
Utveckla politiken för att styra privata investeringar. Socialdemokratin
behöver föra en nyfiken diskussion kring hur vi på ett bättre sätt kan styra
även privat kapital till hållbara investeringar. Efter decennier med avregleringar, offentlig-privat samverkan (OPS) och andra nyliberala påhitt som
tvärtom flyttat gemensamma skatter till privat ägo är det hög tid att fundera på hur vi genom politiska beslut kan få det privata kapitalet att bidra
till de gemensamma klimatansträngningarna. Med morot eller piska. Men
det är helt orimligt att den enorma koncentrationen av privat kapital i ett
fåtal händer inte ska vara med och på ett väsentligt sätt bidra till att lösa
klimatutmaningen.

STÄLL OM TILL CIRKULÄR EKONOMI
Det ekonomiska systemet måste premiera återvinning och återbruk framför
slit och släng. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp är nästan dubbelt så
stora som de som skapas inom landets gränser. Transporter, livsmedel och
boende står för de största utsläppen från hushållen, men även kläder och skor
står för en märkbar del. Klädindustrin skapar mer utsläpp globalt än flyget och
sjöfarten tillsammans (UNnews, 2019). För att minska konsumtionsutsläppen
måste normer förändras och det ekonomiska systemet ge incitament för kvalitativ produktion, lagning, återvinning och återbruk.
Detta gäller elprodukter och kläder, men detsamma gäller i stor utsträckning en
koldioxidintensiv produkt som betong. I Nederländerna återvinns redan i dag
en större andel betong än vad som görs i Sverige. För att nå hög andel återvinning bör perspektivet finnas med redan iförsta produktionsledet så att det vid
rivningstillfället blir så enkelt som möjligt att separera betong och armering från
andra material som finns i byggnader och anläggningar. Ska vi nå målet att
begränsa klimatpåverkan och minska koldioxidutsläppen så måste vi använda
de naturresurser vi redan har tagit i anspråk på ett mycket bättre sätt än vad
som görs i dag.
Höj kostnaden för företags avfall. Det måste finnas tydliga ekonomiska
incitament för återvinning. Det får inte vara lönsamt att exempelvis bränna
nya kläder (SVT, 2017).
Öka producentansvaret. I dag kan många produkter inte tas isär så att de
kan repareras eller återvinnas, utan människor blir tvungna att köpa nytt.
Det är inte acceptabelt. Alla produkter måste gå att reparera och återvinna.

16 |

tankesmedjan

rapport nr 5 | 2019

röda klimatinvesteringar för grön omställning

PRINCIPEN FÖRORENAREN BETALAR MÅSTE GÄLLA
För vissa utsläpp krävs koldioxidlagring. Cementproduktionen är ett exempel.
När man bränner kalk för att producera cement så frigörs koldioxid ur kalken,
oavsett om man lyckas nå en fossilfri bränning så kommer koldioxid att släppas
ut när man gör cement. Ett annat exempel är avfallsförbränning. Når vi målet
att fånga in koldioxid från biobränsleförbränning (BECCS) skapas dessutom en
kolsänka genom att koldioxiden i luften minskar. Enligt principen förorenaren
betalar ska de företag som släpper ut koldioxiden också stå för kostnaden för
lagringen. Kostnaden för att fånga in koldioxid genom CCS eller BECCS uppskattas till 700–1 000 kronor per ton koldioxid, vilket är lägre än koldioxidskatten
(2050 Consulting AB, 2018). Därmed skulle det också bli lönsamt för företagen att
själva ta investeringen i koldioxidlagringen om de fick rabatt i utsläppshandelssystemet eller på koldioxidskatten motsvarande varje ton som inte släpps ut i
atmosfären.
Den främsta anledningen till att ställa om till ett hållbart samhälle är att
människor ska kunna leva goda liv på vår jord även i framtiden. Lika viktigt
är det att människor kan leva goda liv på jorden i dag. Därför ska omställningen
också leda till att människors välfärd ökar i den hållbara
ekonomin. En viktig del för att det ska vara möjligt är att
människor vars arbeten försvinner med den fossila ekonomin
har möjlighet att få nytt jobb i den hållbara ekonomin.
Utsikterna är goda. Redan i dag ser vi att fler jobb uppstår
i den förnybara energisektorn i USA än vad som försvinner i
den fossila. En cirkulär ekonomi kräver oftast fler sysselsatta
än en förbrukande (LO, 2018). Det är också grundläggande att
kapitalister inte tillåts att försämra de löner och arbetsvillkor
som arbetare kämpat och förhandlat sig till i hundra år när

En viktig del för att det
ska vara möjligt är att
människor vars arbeten
försvinner med den
fossila ekonomin har
möjlighet att få nytt
jobb i den hållbara
ekonomin.

ekonomin ställs om.
En hållbar jobbomställningspolitik behöver bygga på tre delar:
a) en hållbar näringspolitik som ger klimatsmarta företag förutsättningar
		 att skapa fler jobb;
b) en trygghet i förändring genom att återupprätta en arbetslöshetsför		 säkring som lever upp till inkomstbortfallsprincipen och gör så att man
		 inte behöver lämna hus och hem om man förlorar jobbet;
c) kraftfulla investeringar i utbildningar som leder till nya jobb och bättre
		

matchningsmöjligheter.

Starka fackföreningar. Det är också grundläggande att kapitalister inte
tillåts att försämra de löner och arbetsvillkor som arbetare kämpat och
förhandlat sig till i hundra år när ekonomin ställs om. Det förutsätter en
stark fackföreningsrörelse med hög organiseringsgrad.
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Investera i koldioxidlagring. Inkludera koldioxidlagring i systemet för
utsläppsrätter och i koldioxidskatten. Om enbart kraftvärmeverken i
Stockholmsregionen skulle förses med koldioxidinfångning skulle 2,3
miljoner ton koldioxid årligen hindras från att släppas ut i atmosfären
(2050 Consulting AB, 2018).
Bygg biokolsanläggningar i anslutning till avfallsförbränningen. Produktion
av biokol är ett annat sätt att skapa kolsänkor. Bara i Stockholm väntas en
storskalig produktion av biokol ge 60 000 ton biokol och en kolsänka
på 130 000 ton koldioxid. Nu behövs investeringar för att växla upp från
pilotanläggningar till storskaliga anläggningar. En anläggning som klarar
5 000 –10 000 ton biokol bedöms kosta 200–300 miljoner kronor (2050
Consulting AB, 2018).
Föreskriv alla fossila branscher att avsätta medel till en kompetensutvecklingsfond som matchas med statliga utbildningssatsningar. Vi måste
gemensamt säkerställa att de människor som arbetat i den fossila ekonomin
är rustade att ta de jobb som skapas i den gröna ekonomin. De som fortfarande gör ekonomiska vinster på den fossila ekonomin ska vara med och
finansiera den omställningen.
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INVESTERINGAR I
KLIMATANPASSNING, EFFEKT
OCH HÅLLBART BYGGANDE
Målet i Parisavtalet är att världen ska hålla sig inom max 2 graders uppvärmning,
jämfört med förindustriell tid. I Sverige har temperaturen redan nu ökat med i
snitt 1,7 grader, jämfört med världstemperaturen som hittills ökat med 0,74 grader (SMHI, 2018). 2 grader för världen innebär därmed troligtvis betydligt mer i
Sverige. Det kan jämföras med sommaren 2018 som var 1–4 grader varmare än
normalt beroende på var i landet man jämför. Även om vi lyckas nå det globala
målet om max 2 grader måste Sverige alltså rusta sig för ett klimat med mer
extremväder, fler översvämningar, fler torrperioder och mer intensiva värmeböljor.
Industrin står för knappt en tredjedel av Sveriges territoriella utsläpp, varav en
stor del kommer från stål- och cementproduktionen, som är nödvändig för infrastrukturinvesteringar. En del av det som produceras i Sverige går till export.
I både bygg- och anläggningsprojekt bidrar cement i betong tillsammans med
stål till en stor andel av ett projekts klimatpåverkan. Vi behöver fortsätta bygga
mycket bostäder i vårt land, därför måste byggprocesserna bli mindre klimatpåverkande.
Lika viktiga som besluten om vad vi ska investera i är besluten om vad vi inte ska
investera i. För att hålla uppvärmningen till maximalt 1,5 grader är det endast
möjligt att släppa ut en viss mängd koldioxid i atmosfären. Bara de koldioxidutsläpp som befintlig och planerad infrastruktur ger kommer att förbruka hela
det utrymmet (Tong, o.a., 2019). Då är alltså inte nya investeringar som krävs
för en hållbar omställning inräknade. Investeringscykler är långa, en fastighet
ska stå i kanske 100 år och en fabrik i 30–50 år. För att minimera risken att behöva kassera investeringar måste alla nya investeringar som görs ha en tydlig
klimatkonsekvens. Alla nya investeringar måste vägas mot klimatmålen.
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Ett stort fokus för investeringspolitiken måste vara att minska utsläppen från
befintlig infrastruktur och då är teknikutveckling helt avgörande. Historien ger
ofta teknikoptimister rätt. I dag är det helt självklart att den elektrifierade järnvägen är vårt mest klimatsmarta transportalternativ för längre sträckor, men
inledningsvis drevs tåget av ånglok som eldades med kol och skapade stora
koldioxidutsläpp. Samma omställning måste vi nu göra på många områden.
De stora tekniksprång som krävs för att göra till exempel cement- och stålproduktionen klimatneutral kräver investeringar, men detsamma gäller mindre
tekniksprång som krävs för att ställa om vårt samhälle.

KLIMATANPASSA OCH ENERGIEFFEKTIVISERA SAMHÄLLET
Klimatanpassning handlar mycket om skydd för väder och vind. Nederländerna
investerar redan i dag 10 miljarder om året för att skydda sig mot stigande havsnivåer. Vi kommer också att behöva ökad kapacitet för kraftiga skyfall, skydd för
våra vattentäkter, kylanläggningar i kollektivtrafik, på sjukhus och i bostäder
för sjuka och äldre.
Det är dyrt att klimatanpassa befintliga byggnader, men att ta kostnaden när
skadan väl är skedd är ännu dyrare. Redan år 2014 uppskattades försäkringskostnaderna för skador till följd av översvämningar till över en miljard kronor
(Svensk Försäkring, 2015). Precis som staten gör uppskattningar om en investering är ekonomiskt lönsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv gör fastighetsägare (även när ägarna är kommuner och regioner) uppskattningar för om
en investering är lönsam. Då görs det genom att räkna på hur snabbt en investering kommer att ge avkastning, det vill säga ge vinst. En avgörande faktor blir
hur man sätter kalkylräntan, det avgör hur många år det
Det finns stora energieffektiviseringar att göra.
SKL uppskattar att det går
att spara 25 procent mellan
åren 2015 och 2035 i
kommuner och regioners
fastigheter.

tar innan investeringen betalas tillbaka. Sätts kalkylräntan för högt kommer mycket få investeringar framstå
som lönsamma, och tvärtom.
Investeringar i energieffektivisering riskerar att utebli
av samma anledning. Det finns stora energieffektiviseringar att göra. SKL uppskattar att det går att spara
25 procent mellan åren 2015 och 2035 i kommuner och
regioners fastigheter. Det motsvarar 7 TWh och ungefär

7 miljarder kronor per år i minskade energikostnader, dubbelt så mycket som
åtgärderna kostar att genomföra. 25 procents energieffektivisering innebär 1,5
miljoner ton mindre koldioxid i atmosfären till år 2035. Framförallt innebär det
att om elen blir helt klimatneutral så blir det 7 TWh per år som kan användas
till att exempelvis driva elbilar och andra fordon i stället (SKL, 2016). Då åtgärder
för att energieffektivisera kostar mindre än man sparar i energikostnader är det
rationellt att genomföra dessa åtgärder, ändå blir det inte alltid gjort. Här behövs
starkare incitament.
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Ta fram en nationell strategi och investeringsplan för klimatanpassning.
Varje fastighetsägare har ansvar för att säkra sin egen byggnad, men det
är enligt SKL oklart hur långt detta ansvar sträcker sig (SKL, 2017).
Sätt kalkylräntan till halva statslåneräntan för att bedöma åtgärder för
klimatanpassning och energieffektivisering. Klimatanpassning av en fastighet innebär en låg risk eftersom det ökar sannolikheten att fastigheten
kan fungera under hela sin livslängd, som mycket väl kan vara över 100
år beroende på vad det är för fastighet. Därmed borde kalkylräntan för
klimatanpassning och energieffektivisering av fastigheter sänkas så att
fler investeringar blir lönsamma.
Gör om ROT-avdraget till att subventionera ombyggnation för klimatanpassning eller energieffektivisering och omfattar såväl bostadsrätter,
hyresrätter och småhus. År 2016 betalades 11,2 miljarder kronor ut i ROTavdrag enligt Skatteverket. Detta kan jämföras med den nationella planen
för infrastruktur som i snitt innehåller drygt 50 miljarder per år (totalt 622,5
miljarder kronor för åren 2018–2029). En skattesubvention som ofta används
för att ersätta fullt fungerande kök och används dubbelt så mycket av höginkomsttagare jämfört med medel- och låginkomsttagare. Detta är investeringsmedel som skulle kunna fördelas mycket mer rättvist och användas
för att göra våra bostäder mer klimatsmarta.
Inför effektstyrning i offentliga byggnader och i allmännyttiga bostadshus.
Ett sätt att minska energiförbrukningen är genom att digitalt mäta att energin
endast används när den verkligen behövs. Skolor är bra exempel där det
finns mycket energi att spara genom att minska värme och belysning när
ingen är i byggnaden. Detta gäller även bostadshus. Effektstyrningen hos
kunderna förutsätter att fastighetsägarna vill delta. De kommunala fastighetsbolagen kan spela en viktig roll som förebild på detta område.
Klimatsäkra vatten- och avloppssystemen (VA). Nästan alla Sveriges
kommuner står inför omfattande upprustningsbehov av VA-systemen.
Läckande ledningar innebär risk för bakterier, men även energiläckage.
Till det kommer behovet att säkra tillgången på vatten vid torka och förmågan att samla upp tillräckligt med vatten vid extrema regn. Staten
måste ta ett ansvar så att även mindre kommuner klarar denna nödvändiga upprustning.

SÄKERSTÄLL EFFEKT I HELA LANDET
Effektbristen riskerar att försvåra omställningen. En stor del av omställningen
till ett klimatsmart samhälle bygger på elektrifiering. Många fordon beräknas
drivas på el i framtiden och alla smarta lösningar som digitaliseringen erbjuder

tankesmedjan

| 21

rapport nr 5 | 2019

röda klimatinvesteringar för grön omställning

bygger på ständig tillgång till elektricitet. Sedan början på 2000-talet har energieffektiviseringen gått i ungefär samma takt som den ökade användningen av elprodukter så den totala användningen av el har varit ganska stabil. Om allt fler
transporter ska drivas på el kommer troligen den totala konsumtionen att öka.
Sverige producerar mer el än vad vi använder, men lyckas inte alltid leverera
elen dit den behövs när den behövs, då uppstår effektbrist. I södra Sverige finns
redan i dag brist på effekt. En stor del av Sveriges el produceras i Norrland eftersom vattenkraften finns där, medan mycket av elen används i södra Sverige.
Stockholmsregionen som använder 16 procent av Sveriges el står bara för 1 procent av produktionen (SCB, 2018). Detta riskerar att bli ett hinder i omställningen
ifall det inte finns effekt nog att till exempel bygga laddstolpar för elbilar eller
försörja ny tågräls med el.
I dag finns ingen enskild aktör med ansvar för effektsituationen i Sverige. Svenska
kraftnät är ansvariga för stomnätet i hela landet och lokala distributörer för att
distribuera effekt i olika delar av Sverige. Att stomnätet förmår överföra tillräckligt med kapacitet genom landet är därför centralt för att
Avregleringen av
elmarknaden år 1996 har
inneburit att stora delar
av intäkterna som kunde ha
använts för att investera i
ledningar, alltså nödvändig
infrastruktur, i stället
försvinner som vinst till
de regionala och lokala
elnätsägarna.

vi ska undvika brist på effekt, men också att de regionala
näten har tillräcklig kapacitet.
Avregleringen av elmarknaden år 1996 har inneburit att
stora delar av intäkterna som kunde ha använts för att
investera i ledningar, alltså nödvändig infrastruktur, i
stället försvinner som vinst till de regionala och lokala elnätsägarna. Bara de senaste fem åren har elnätsavgifterna
för hushållen dubblerats samtidigt som elnätsföretagen
gör miljardvinster (TT, 2018). Avgiftshöjningarna har också
varit mycket större hos de stora elnätsföretagen än i de
kommuner där det finns mindre kommunalt ägda bolag

(Werner, 2018). Samtidigt har de nödvändiga investeringar som behövs i elnätet
inte blivit gjorda.
Ge Svenska kraftnät ansvar att säkra effektsituationen i hela landet. Det
behövs en sammanhållen strategi för att säkra eldistributionen i landet så
att effektbristen inte hindrar klimatomställningen.
Inför regionala energiförsörjningsplaner. Även lokal produktion av el kan
bidra till att höja kapaciteten vid effekttopparna. Många fjärrvärmebolag
producerar även el i kraftvärmeverk men några av dem riskerar att inte
ersättas när verken byggs om från att vara fossil- till biobränsleeldade för
att ingen vågar ta kostnaden. Fjärrvärmebolagen vill inte ta investeringen
om de inte vet att den kommer att ge avkastning och de lokala distributö-
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rerna vill inte förbinda sig att betala det höga priset för elen som krävs för
att investeringen ska ge vinst, eftersom det tar utrymme från deras vinst.
Sverige måste demokratiskt kunna styra över att vi har tillräcklig kapacitet
i hela landet.
Inför ett nationellt leveranssäkerhetsmål, elnätsägare måste ha samhällsintresset att leverera effekt som överordnat mål. Att återreglera elen är
ingen enkel åtgärd, men det bör definitivt övervägas. Klart är att det behövs
en annan målstyrning än maximal vinst för att säkra tillgången på el och
effekt i hela Sverige.
Gör byggreglerna neutrala mellan el och fjärrvärme så att el inte behöver
användas till uppvärmning i onödan. I dag mäts energieffektiviteten i en
fastighet genom mängden köpt el. Detta gör att en fastighet som värms upp
av fjärrvärmenätet får ett högre mått än en fastighet som värms upp av
värmepumpar som drivs med solceller, detta fastän den använda energin
är densamma. Det är ett missvisande mått på energieffektivitet. Värms
fastigheten upp med fjärrvärme kan elen som produceras med solceller i
stället användas för att ersätta el till hushållsmaskiner och dylikt och på
så vis bidra till att minska effektbehovet.

BYGG HÅLLBARA BOSTÄDER SOM MÄNNISKOR HAR RÅD ATT BO I
Bygg- och anläggningssektorns totala klimatpåverkan, inklusive import och
indirekta effekter, är cirka 15 miljoner ton koldioxid per år i Sverige. Det motsvarar nästan utsläppen från Sveriges inrikes transporter.
Utvecklingen har gått framåt de senaste decennierna kring att bygga mer
klimatsmarta och energieffektiva fastigheter. Däremot beaktas sällan klimatbelastningen från själva byggprocessen, från materialutvinning till färdig
byggnad eller anläggning. Detta trots att klimatpåverkan är minst lika stor i
produktionsfasen som vid driftsfasen. Tillverkning av byggmaterial står för
majoriteten, omkring 80 procent, av byggskedets klimatpåverkan, medan
transporter till byggarbetsplatsen och själva byggproduktionen tillsammans
utgör omkring 20 procent.
Vi måste ändå fortsätta bygga. Bostadsbristen är stor i delar av Sverige, särskilt
vad gäller bostäder som män-niskor utan stort kapital kan efterfråga. Vi måste
dock höja hållbarhetskraven, med fokus på hela livscykeln, och det kommer att
kosta pengar. Enligt Cementa skulle exempelvis kostnaden för att lagra koldioxid
i cementproduktionen leda till en dubblering av cementpriset, vilket för fastighetsägaren innebär 1–2 procent dyrare bostäder. För att människor med låga
inkomster ska kunna bo i dessa bostäder krävs parallella insatser. Staten måste
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ta ett helhetsgrepp om bostadsfrågan så att bostaden i praktiken blir en social
rättighet och att det som byggs är klimatneutralt.
Investeringsstöd till klimatsmarta hyresrätter. LO har föreslagit ett riktat
investeringsstöd till hyresrätter med höga hållbarhetskrav. Genom riktade
stöd till hyresrätter med ambition att pressa bostadskostnaden underlättar
staten också för de kommuner som vill bygga hyresrätter att använda allmännyttan för att bygga. Finansiera investeringsstödet genom en nedtrappning
av ränteavdraget. I dag subventioneras människor för att bo i villor eller
bostadsrätter. Slopad fastighetsskatt men bibehållet ränteavdrag ger en
skevhet i relation till hyresrätten. År 2016 uppgick kostnaden för skattereduktion för underskott av kapital, där ränteavdraget är den största delen,
till 17 miljarder kronor (Konjunkturinstitutet, 2018).
Bygg masshanteringsplatser i alla regioner med mycket byggande.
Vid byggande behövs massor och täktmaterial, och samtidigt genererar
byggande nya massor och entreprenadberg. Även om behov av nya massor
och generering av schaktmassor inte alltid matchar varandra finns stor
potential för att återanvända och återvinna mer massor än i dag. Masshanteringen i Stockholm står för mer än hälften av all godsmängd i länet
som totalt står för 23 procent av trafikens koldioxidutsläpp år 2017 (Miljöförvaltningen, 2019). Det behövs ett ökat samarbete mellan kommuner och
olika kommersiella aktörer för att utveckla befintliga och åstadkomma
nya platser för sortering, hantering och mellanlagring av massor.
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INVESTERINGAR I MOBILITET
OCH HÅLLBARA TRANSPORTER
De största utsläppen (en tredjedel) inom Sveriges gränser kommer från transporter och då är utsläppen från utrikesflyget inte ens inräknat. Sverige är samtidigt ett avlångt land i Europas utkant så vi är helt beroende av att kunna
transportera oss både inrikes och utrikes ur både demokratiskt och ekonomiskt
perspektiv. Att bara göra det dyrt att resa riskerar att slå hårt mot dem som reser
lite, medan den rikaste delen av befolkningen har råd att köpa sig runt exempelvis högre beskattning. Vi måste minska utsläppen från transporterna på ett
sätt som gör att det inte drabbar dem som är beroende av att transportera sig
till arbete och service för hårt.
I dag går utvecklingen åt fel håll. Utsläppen från vägtrafiken ser ut att ha ökat
något under år 2018 och Klimatpolitiska rådets bedömning är att Sverige med
dagens regelverk inte kommer att nå målet om att minska utsläppen från
transporter med 70 procent. Rådets uppskattning är de åtgärder som hittills
beslutats kan leda till 35 procent minskning av utsläppen (Bonde, o.a., 2019).
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tankesmedjan

| 25

rapport nr 5 | 2019

röda klimatinvesteringar för grön omställning

GÖR TÅGET TILL FÖRSTAHANDSALTERNATIVET MELLAN STORSTÄDERNA
I SVERIGE
Tack vare tåget har vi svenskar kunnat resa nästan klimatneutralt genom och
från vårt land i närmare hundra år, sedan stambanorna elektrifierades. För att
tåget ska fungera som huvudsakligt transportmedel måste det gå ofta och vara
pålitligt. I ett till ytan stort land, eller för utlandsresor, måste det dessutom gå
fort. Sedan 60-talet har infrastrukturinvesteringarna i Sverige legat under OECDländernas snitt och detta är särskilt tydligt för järnvägen om man jämför med
liknande europeiska länder (Sanandaji, 2018, ss. 29–30).
En förutsättning för att människor ska välja tåget är alltså att det går fort och i
tid. Resenärerna vill också att det ska vara smidigare att själv boka tåg och att
anslutningarna är anpassade (WSP & KTH, 2008). För att tågen ska gå i tid måste
järnvägarna underhållas betydligt bättre än i dag. Det pågår en utredning om
hur underhållet ska förstatligas, men det krävs också mer resurser till reinvesteringar och för att bygga bort flaskhalsarna i järnvägsnätet.
I dag debatteras intensivt om vilka infrastrukturinvesteringar som är samhällsekonomiskt lönsamma. Ett snabbtåg mellan Oslo och Stockholm klarar det
kravet, medan de planerade sträckorna för höghastighetsbanorna är ifrågasatta
(Sweco, 2017). Det är en viktig diskussion eftersom en investering på kanske 300
miljarder kronor måste vägas mot andra nödvändiga investeringar. Norrbottniabanan kommer jämförelsevis att kosta under 30 miljarder att bygga (Trafikverket,
2019). Vill vi ha ett samhälle där människor kan ta sig till varandra på ett effektivt
sätt utan att släppa ut mängder av koldioxid i luften så kanske höghastighetstågen kommer vara en klok investering. Det förutsätter dock att höghastighetstågen just får egna banor, hela vägen in till städerna, så att de inte ytterligare
ökar trängseln i de befintliga flaskhalsarna. Samt att
Vill vi ha ett samhälle
där människor kan ta sig
till varandra på ett effektivt
sätt utan att släppa ut
mängder av koldioxid i
luften så kanske
höghastighetstågen kommer
vara en klok investering.

de inte tränger ut de nödvändiga investeringarna i den
befintliga järnvägen.
Med de planerade höghastighetsbanorna kommer vi
kunna resa mellan Göteborg och Stockholm på 2 timmar
och mellan Malmö och Stockholm på 2,5 timmar. Då kommer höghastighetstågen att konkurrera ut 80–90 procent
av flygen mellan Göteborg och Stockholm samt Malmö/
Köpenhamn och Stockholm, helt utan andra åtgärder för
att begränsa flyget (SJ, 2019). Även sträckan Oslo–Stockholm

bör ersättas med snabbare tåg. År 2014 flög närmare 1,4 miljoner passagerare
mellan huvudstäderna, medan tågresan som tar som bäst sex timmar bara görs
300 000 gånger per år (Mälardalsrådet, Stockholms läns landsting, Osloregionen,
Oslo-Stockholm 2.55, 2018). Utan andra åtgärder för att minska flygresandet
skulle en resa under 3 timmar troligen leda till att 60 procent av resorna gjordes
med tåg (Sweco, 2017).
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Ge trafikverket ansvaret att säkra punktligheten på svensk järnväg.
Trafikverket måste kunna planera och styra vilka reinvesteringar som ska
utföras vid vilken tidpunkt. De måste också kunna styra vem som ska köra
tåg på järnvägen vid vilken tidpunkt för att kunna minimera köbildning.
Inför högre banavgifter för andra tågoperatörer än SJ. Järnvägen är helt
skattefinansierad och SJ som ägs av svenska staten återför all sin vinst till
skattebetalarna. Konkurrerande tågoperatörer för däremot ut sin vinst ur
landet, trots att de använder samma skattefinansierade järnväg. Därmed
är det rimligt att de är med och finansierar underhållet av järnvägen.
Lånefinansiera en snabb utbyggnad av höghastighetsbanorna hela vägen
in till städerna. Höghastighetstågen ersätter flygresor som i dag släpper
ut 296 000 ton koldioxid per år. De nya banorna lämnar utrymme för en
tredubbling av godstrafiken på den nuvarande järnvägen samt ökad kapacitet
för pendling inom olika regioner (SJ, 2019). Om de ska byggas måste de
byggas snabbt utan att tränga ut andra investeringar. Även sådan lånefinansiering behöver hålla sig inom de ramar som beskrivs ovan.
Bygg dubbelspår för snabbtåg mellan Stockholm-Oslo. Att bygga järnväg
så att man kan åka tåg mellan Oslo och Stockholm på under 3 timmar är
samhällsekonomiskt lönsamt eftersom vinsterna uppskattas bli högre än
kostnaden. Koldioxidutsläppen skulle minska med 41 000 ton per år, även
utan särskild reglering av flyget (Sweco, 2017).

BRYSSEL-MALMÖ PÅ KNAPPT SJU TIMMAR
Världen och Europa blir allt mer integrerat och en svensk ska kunna förvänta
sig att det går att resa smidigt till Hamburg, Bryssel eller Paris utan att skapa
stora koldioxidutsläpp. När Tyskland och Danmark blir klara med tunneln under
Fehmarn Bält kommer resan från Malmö till Hamburg att kunna göras på 3 timmar och förutsatt att höghastighetsbanan är klar kommer resan från Stockholm
till Hamburg gå på under sex timmar. Från Hamburg nås sedan i princip hela
Europa med tåg. Fanns det snabbtåg hela vägen borde en EU-parlamentariker
kunna resa från Sveriges riksdag till Bryssel på 9 timmar, vilket borde vara en
tydlig målbild för Sverige.
En tågresa på drygt 6 timmar mellan Malmö och Bryssel får ändå svårt att, allt
annat lika, konkurrera ut flyget. Ska man dessutom resa från Sundsvall till Paris
eller Rom blir resan oavsett höghastighetståg svår att göra på en dag. Därför
behövs också väl fungerande nattåg ut i Europa.
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Driv på att EU medfinansierar transnationella höghastighetståg. Det är
inte bara en nationell angelägenhet för Tyskland och Belgien att det går
snabbtåg mellan länderna. Det är lika angeläget för danskar, svenskar
eller letter som ska ta sig spårvägen till Bryssel. Därför bör EU stimulera
utbyggnaden av transnationella höghastighetståg.
Driv på att EU samordnar ett fungerande nattågsnät i Europa. Sverige bör
driva på för att EU samordnar en planering där vagnar kan hakas på och av
tågen i olika städer för att möjliggöra att så många sträckor som möjligt
kan täckas av nattåg.
SJ köper in nya nattågsvagnar för internationella resor. SJ och andra tågoperatörer i Europa måste investera i bekväma liggvagnar för att nattågen
ska bli en framgångsrik satsning.

SKIFTA FRÅN BILISM TILL KOLLEKTIVTRAFIK
Kollektivtrafik är ett smart sätt att minska utsläpp och samtidigt göra gatumiljön trevligare i tätbebyggda områden. Det är dessutom en investering som
framförallt gynnar dem med lägre inkomster, även om den är bra för alla. Till
skillnad från om man ska resa i eget fordon kräver inte kollektivtrafiken en
stor investering från den enskilda individen. Men vi kan inte förvänta oss att
människor ställer bilen, om bussen inte går i tid och spårvagnen är överfylld.
Alla städer med utbyggd kollektivtrafik har som ambition att öka andelen relativt
bilismen, men utvecklingen går inte tydligt i den riktningen. Stockholm som
är den stad där störst andel nyttjar kollektivtrafiken, samtidigt ökar antalet
bilister mer än antalet kollektivtrafikresenärer i regionen (Svensk Kollektivtrafik,
2017) (Miljöförvaltningen, 2019).
I Oslo har de lyckats bryta den trenden. Det senaste decenniet har kollektivtrafikresorna ökat med 63 procent och kollektivtrafikresorna är de senaste åren fler
än bilresorna. Oslo kommun uppger själva att detta beror på en långsiktig satsning med tydlig finansiering som gett fler avgångar och bättre tillförlitlighet.
Därför ska vi prioritera att ha tät och snabb kollektivtrafik i våra städer.
Enligt kollektivtrafikforskaren Bengt Holmberg är det viktigaste för att fler
ska välja kollektivtrafiken är turtäthet, restid, pålitlighet och enkelhet, i den ordningen. Relationen mellan tiden det tar att åka kollektivt och att ta bilen är det
som är avgörande för vilket reseslag människor väljer. Även pris är viktigt. För
att öka andelen kollektivtrafik i förhållande till bilister, och inte bara att fler väljer kollektivtrafiken framför gång och cykel, krävs även åtgärder för att minska
bilismen i områden där kollektivtrafiken är ett alternativ (Holmberg, 2013).
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Bygg ut tunnelbana och spårvagnar. Tunnelbanor och spårvagnar är effektivast för att öka turtätheten och korta restiden eftersom de nästan alltid
får företräde längs sina spår när de inte är nedgrävda.
Skapa snabb-busslinjer (BRT) i alla städer med över 70 000 invånare. Att
planera busslinjer på samma sätt som spårtrafik, ”tänk spårvagn, kör
buss” är ett kostnadseffektivt sätt att göra det om resenärerna inte är tillräckligt många för att det ska löna sig med räls.
Bygg ut den anropsstyrda kollektivtrafiken. För att alla människor ska
kunna nyttja kollektivtrafiken måste den också finnas nära. Kompletteras
stombusslinjer (BRT) med en anropsstyrd kollektivtrafik kan även personer med funktionsnedsättning eller boende i mer avskilda bostadsområden använda kollektivtrafiken.
Byt ut alla fossilt drivna bussar. En stor majoritet av våra bussbränslen
är redan i dag fossilfria och både tunnelbanor, pendeltåg och spårvagnar
drivs på el. Att nå målet att inga bussar i kollektivtrafiken ska drivas på
fossila drivmedel är en lågt hängande frukt för landets kommuner och
regioner.

MINSKA UTSLÄPPEN FRÅN VÄGTRAFIKEN KRAFTIGT
Under år 2018 verkar utsläppen från vägtrafiken ha ökat, främst på grund av ökad
lastbilstrafik (Trafikverket, 2019). Tunga fordon står tillsammans med personbilarna för en majoritet av vägtrafikens utsläpp. Personbilarna står för den största
delen av koldioxidutsläppen från inrikes transporter. Sedan år 2013 har enligt
Naturvårdsverket personbilstrafiken ökat, dock minskade ändå utsläppen något
fram till år 2017 tack vare minskad fossil bränsleförbrukning i de bilar som
såldes (Naturvårdsverket, 2018). För att nå målet om fossilfritt välfärdsland ska
utsläppen från inhemska transporter minska med 70 procent
till år 2030, ett mål som inte kommer att nås med dagens
styrmedel (Kågeson, 2019, s. 11) (Bonde, o.a., 2019).
På många håll i Sverige är människor beroende av bilen för
att kunna ta sig till arbete, service och vänner samt för att
kunna resa till andra delar av landet. Även i våra städer är

Tunga fordon står
tillsammans med
personbilarna för
en majoritet av
vägtrafikens utsläpp.

nyttotrafik som ambulanser, färdtjänst och varutransporter
helt nödvändig. Bilen är också förknippad med en stark frihetskänsla för många
människor och en del resor är mycket svåra att ersätta med kollektivtrafik.
Därför krävs också investeringar för att göra bilismen fossilfri.
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Trots en kraftig ökning av antalet laddbara bilar i Sverige var endast 12 procent
av de nya bilarna laddbara i början på år 2019 (BILSweden, 2019). Vad många uppfattar som klimatsmarta alternativ är tyvärr inte heller utsläppsfria. Produktion
och skrotning av en elbil skapar idag mer koldioxid än produktion och skrotning
av en bil som drivs på fossila bränslen (Europaparlamentet, 2019). Så trots en
omställning till fler laddbara fordon, måste den totala fordonsflottan minska.
Att minska fordonsflottan behöver inte vara något problem för mobiliteten.
En genomsnittlig europeisk bil står parkerad 92 procent av tiden och kör i
snitt 1,5 passagerare per resa (Ellen MacArthur Foundation, Post Foundation,
McKinsey, 2015). Med smart planering för hållbara bilpooler skulle antalet bilar
kunna minska kraftigt.
Samma sak gäller den tunga trafiken. Trafiken ökar mycket mer än transporterna,
och gods fraktas i dag mindre effektivt än år 2010 (Bonde, o.a., 2019). Branschen
har själva i Fossilfritt Sverige formulerat ett antal åtgärder för att nå en utsläppsfri åkerinäring till år 2045, framförallt kring tyngre och därmed effektivare
fordon, elektrifiering och förnybara drivmedel (Sveriges Åkeriföretag, Fossilfritt
Sverige, 2018). Färdplanen behöver kompletteras med strategier för att minska
trafikarbetet och skapa effektivare transporter. Det krävs även åtgärder i andra
sektorer och ökad återvinning så att behovet av att transportera gods kan minska.
Kommunerna prioriterar investeringar i gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Svenska städer bör avsätta kollektivkörfält, minska gatuparkeringar och
prioritera investeringar i kollektiv-, gång-, och cykeltrafik.
Låt parkeringstaxor och trängselskatten användas för att påverka val av
fordon och skapa incitament för samåkning och delning av bilar. Ett sätt
att styra fler till att välja bilpool framför egen bil skulle vara att ha avgiftsfria parkeringsplatser för laddbara bilpoolsbilar. På samma sätt kan en
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differentierad trängselskatt styra fler som kör i storstadsområden att välja
en delad bil som går på el eller förnybara bränslen. Att använda parkeringstaxor som verktyg för att styra människor att välja kollektivtrafik skulle
vara ytterligare ett viktigt och effektivt styrinstrument.
Sänk p-normen för fastigheter som bygger in laddbara bilpooler till de
boende. För att undvika kaos på gatorna kräver större städer att det byggs
garage vid nyproduktion av flerbostadshus. Det är bra för stadsmiljön, men
kostnadsdrivande för fastigheten. Med tillräckligt många tillgängliga bilpoolsbilar bör antalet p-platser kunna minska kraftigt.
Höj ersättningen för installation av laddstationer till 75–100 procent i glesbygd. För att underlätta för människor i glesbygd som är beroende av bilen
att på sikt ställa om till klimatneutrala bränslen behövs investeringar i laddinfrastruktur och tillgång till förnybara bränslen.
Investera i samordnad varudistribution. Här finns goda erfarenheter till
exempel från projektet ”off-peak” där Stockholms stad deltagit och där
leveranser sker med eldrivna lastbilar nattetid.

FLYGET OCH FÄRJAN SKA BÄRA KOSTNADERNA FÖR SINA UTSLÄPP
Flyget hamnar lätt i fokus i klimatdebatten, troligen för att det är en tydlig symbol
för ojämlikheten kring klimatpåverkan. Världens rikaste flyger runt i privatjet och
samtidigt har en majoritet av världens befolkning aldrig flugit. Svenskarna flyger
i snitt fem gånger så mycket som det globala snittet och utsläppen är lika stora
som för hela personbilstrafiken (Naturvårdsverket, 2019).
Även i Sverige är det dock ojämnt fördelat, svenskarna gör i
snitt en utlandsresa med flyg per år, men stockholmarna gör
två i snitt.
För att människor ska kunna bo i hela Sverige eller delta i
internationella sammanhang är flyget nödvändigt, därför
behövs stora investeringar för att utveckla klimatneutrala

Svenskarna flyger i
snitt fem gånger så
mycket som det globala
snittet och utsläppen
är lika stora som för
hela personbilstrafiken.

flygbränslen och satsningen på elflyg är viktig. För de kraftigt
minskade utsläpp som krävs räcker det inte att vänta på att teknikutvecklingen
ska lösa problemet. Först år 2026 räknar svenska forskare med att vi kommer
att kunna ta elflyget – till Visby (Granath, 2019). Detta måste kompletteras med
en minskning av det fossila flygresandet. Sverige måste agera kraftigt för att
subventioneringen av flyget och flygbränslen internationellt upphör.
Inrikesflyget står för bara ungefär en tjugondel av utsläppen från svenskarnas
flygresor (Naturvårdsverket, 2019). Samtidigt är det de flygresor som Sverige
ensamt kan reglera. Inrikes bör flyget prioriteras till de sträckor som är svår-

tankesmedjan

| 31

rapport nr 5 | 2019

röda klimatinvesteringar för grön omställning

tillgängliga med tåg, Gotland är ett uppenbart exempel, men människor i Växjö
och Uddevalla måste även kunna ta sig till Gällivare och Luleå och tvärtom.
Det behövs också en plan för att säkerställa att utsläppen från flyget inte ökar
när höghastighetsbanorna byggs. Snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg som
konkurrerar ut flyget mellan dessa två städer kommer att frigöra utrymme på
båda städernas flygplatser som kan användas för flyg till destinationer längre
bort, vilket då skulle innebära större utsläpp av koldioxid. Gemensamt finansierade investeringar som görs för att minska utsläppen måste ge önskad effekt
efter genomförandet.
Den internationella sjöfarten står i dag för uppskattningsvis 2– 3 procent av
världens totala utsläpp av växthusgaser. Sjöfartens utsläpp av växthusgaser
inkluderas inte i Parisavtalet. Sjöfarten ingår heller inte i EU:s system för handel
med utsläppsrätter, trots att Sverige föreslog det redan år 2008. Sverige måste
vara pådrivande i arbetet för att kraftfulla styrmedel ska införas på global nivå.
Att frakta gods på fartyg är i dag oftast överlägset andra fraktalternativ vad
gäller miljöpåverkan, därför bör åtgärder utformas så att det inte leder till
en överflyttning till frakt med flyg eller lastbil. Passagerarfartyg är inte alls
lika effektiva ur klimatsynpunkt och de bör omgående bära sina reella utsläppskostnader.
Driv på internationellt för full koldioxidbeskattning av flyg- och fartygsbränsle. En koldioxidskatt som motsvarar kostnaden för utsläppet är den
enskilt effektivaste åtgärden vid sidan av en reglering av utbudet för att
minska utsläppen.
Reglera bort inrikesflyget på sträckor där tåget tar mindre än 3 timmar.
Med stora satsningar på järnvägen är det rimligt att samtidigt begränsa
flygets utsläpp, exempelvis redan i dag mellan Göteborg och Stockholm.
Stärk de ekonomiska incitamenten att investera i elflyg och förnybara
bränslen. Differentiera avgifterna för landning kraftigt beroende på bränsle
så att flygbolagen upplever det som lönsamt att ställa om.
Differentiera hamnavgifterna efter växthusgasutsläpp. De nya fartyg som
byggs är renare och effektivare än tidigare. Mellan Helsingborg och Helsingör kan man redan i dag åka med rent batteridrivna färjor. Men det går för
långsamt. Det behövs incitament för att fler kortdistansfärjor ska drivas
på el.
Installera möjlighet till elanslutning (landel) i alla svenska hamnar och
driv på för en gemensam internationell standard. Så att Sverige på sikt
kan kräva att alla fartyg måste ansluta till el när de ligger i hamn.
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SLUTSATS
Klimatförändringarna är, tillsammans med den växande ojämlikheten, vår tids
största utmaning. Ska vi lyckas stoppa temperaturökningarna och säkerställa att
människor inte kommer att drabbas oåterkalleligt av klimatförändringarna krävs
stora insatser på många olika områden.
Den nödvändiga omställningen måste genomföras på ett sätt som får stöd hos
en bred majoritet av befolkningen. Därför är ett mer jämlikt samhälle och en
rättvis fördelning av kostnaderna en förutsättning för en framgångsrik omställning. Trygga människor vågar. Den insikten har varit grundläggande för Sveriges
framgångsrika strukturomvandling tidigare och är nödvändig att ha med i klimatomställningen också.
Sverige är i grunden väl rustat för denna omställning. Vi har en tradition av statlig reglering och styrning, av gemensamt ägande och sammanhållna strukturer.
Det finns väl utvecklade forsknings- och utvecklingssamarbeten och metoder
för att stimulera lokalt utvecklade lösningar på konkreta utmaningar. Även det
ekonomiska läget är gynnsamt. Statsskulden är rekordlåg vilket möjliggör mer
lånefinansiering och skatten som andel av BNP är den lägsta på decennier vilket
skapat utrymme för höjda skatter. En viktig fråga för socialdemokratin är att utveckla politiken för hur vi kan styra även privat kapital så att dessa investeringar
sker i en hållbar utveckling. Inte minst när kapitalet har koncentrerats hos färre
personer måste det privata näringslivet i större utsträckning bidra till ett klimatsmart samhälle.
Alla investeringar som görs framöver måste utvärderas mot klimatmålen.
Det gäller inte minst infrastrukturinvesteringar. Stora investeringar i klimatneutrala och effektiva transportalternativ som tåg och kollektivtrafik måste
kombineras med en tydlig minskning av de fossila transporterna. Det behövs
investeringar för att bygga klimatneutrala bostäder, men också för att göra våra
befintliga bostäder klimatneutrala och anpassade för ett förändrat klimat. Infrastrukturen som inte är lika synlig, vattenledningarna och elledningarna, måste
byggas ut för att klara både extremväder och ökat nyttjande.
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För att ställa om så att byggprocesser, infrastruktur och befintliga samhällen blir
klimatneutrala krävs också en teknikutveckling. Inte bara för att effektivisera
befintliga processer, utan också för att hitta helt nya sätt att skapa välstånd utan
att släppa ut koldioxid.
En investeringsdriven klimatpolitik måste kompletteras med många andra
insatser. Vinsterna av tekniksprång och effektiviseringar ska leda till minskade
utsläpp. I dag ersätts allt för stor del av effektiviseringen av ökade utsläpp. Av
samma skäl måste utfasningen av fossila bränslen i största möjliga mån regleras
på utbudssidan, så att utvecklingen av fossilfria bränslen inte leder till prisdumpning och därigenom ökade utsläpp.
I slutändan handlar det om alla människors möjlighet att leva goda liv på vår
jord i dag och i framtiden. Hittills i historien finns det en tydlig koppling mellan
ekonomiskt välstånd (BNP per capita) och utsläpp per capita. Detta mönster finns
globalt, men även på individnivå, de med högst inkomster
De rikaste 10 procenten
står för cirka hälften av
alla koldioxidutsläpp i
världen medan de fattigaste
50 procenten står för bara
cirka 10 procent av
utsläppen.

tenderar att ha flera hus, flera fordon och reser mera.
De rikaste 10 procenten står för cirka hälften av alla koldioxidutsläpp i världen medan de fattigaste 50 procenten
står för bara cirka 10 procent av utsläppen (OXFAM, 2015).
Vår uppgift är att fortsätta skapa ökad välfärd för människor samtidigt som vi minskar utsläppen.
Genom en investeringsdriven omställning som finansieras
gemensamt kan vi både ställa om till ett fossilfritt välfärds-

land, stärka vår tillväxt genom klimatsmart innovation och minska de ekonomiska
klyftorna. En ”green new deal”.
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SAMMANSTÄLLNING AV FÖRSLAG
KLIMATUTMANINGAR
KLIMATUTMANING

Finansiering av
investeringar

Klimatanpassning

ÅTGÄRD
ÅTGÄRD

ANSVARIG AKTÖR
AKTÖR
ANSVARIG

Öka investeringsbudgeten: Ersätt
överskottsmålet med ett balansmål.
Om det inte räcker, överväg en
höjning av skuldankaret

Regering/Riksdag

Öka reinvesteringarna: redovisa en
balansräkning så att tillgångar och
behov av underhåll tydliggörs.

Regering/Riksdag

Bygg vidare på den gröna investeringsfonden: instifta en klimatfond.

Regering/Riksdag

Värdera framtiden högre: sänk diskonteringsräntan för klimatinvesteringar.

Regering/Riksdag,
kommuner och
regioner

Kvartalsekonomi måste ställas om till
hållbar ekonomi.

Näringslivet

Gör alla offentliga upphandlingar
hållbara.

Regering/Riksdag,
kommuner och
regioner

Utveckla politiken för att styra privata
investeringar.

Socialdemokratiska
arbetarepartiet

Höj kostnaden för företags avfall.

Regering/Riksdag

Öka producentansvaret.

Regering/Riksdag

Investera i koldioxidlagring.

Näringslivet

Bygg biokolsanläggningar i anslutning
till avfallsförbränningen

Kommuner

Föreskriv alla fossila branscher att
avsätta medel till en kompetensutvecklingsfond som matchas med statliga
utbildningssatsningar.

Regering/Riksdag

Ta fram en nationell strategi och
investeringsplan för klimatanpassning.

Regering/Riksdag
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Bostadsbyggande

Nationella och
internationella
resor
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Sätt kalkylräntan till halva statslåneräntan för att bedöma åtgärder
för klimatanpassning och energieffektivisering.

Regering/Riksdag,
kommuner och
regioner samt
näringslivet

ROT-avdraget görs om till att subventionera ombyggnation för klimatanpassning eller energieffektivisering
och omfattar såväl bostadsrätter,
hyresrätter och småhus.

Regering/Riksdag

Inför effektstyrning i offentliga byggnader och i allmännyttiga bostadshus.

Regering/Riksdag,
kommuner och
regioner

Klimatsäkra vatten- och avloppssystemen (VA).

Kommuner och
regioner

Ge Svenska kraftnät ansvar att säkra
effektsituationen i hela landet.

Regering/Riksdag

Inför regionala energiförsörjningsplaner.

Regioner

Inför ett nationellt leveranssäkerhetsmål, elnätsägare måste ha samhällsintresset att leverera effekt som överordnat mål.

Regering/Riksdag

Gör byggreglerna neutrala mellan el
och fjärrvärme så att el inte behöver
användas till uppvärmning i onödan.

Regering/Riksdag

Investeringsstöd till klimatsmarta
hyresrätter.

Regering/Riksdag

Bygg masshanteringsplatser i alla
regioner med mycket byggande.

Kommuner och
regioner

Ge trafikverket ansvaret att säkra
punktligheten på svensk järnväg.
Inför högre banavgifter för andra
tågoperatörer än SJ.

Regering/Riksdag

Lånefinansiera en snabb utbyggnad
av höghastighetsbanorna hela vägen
in till städerna.

Regering/Riksdag

Bygg dubbelspår för snabbtåg mellan
Stockholm-Oslo.

Regering/Riksdag

Driv på att EU medfinansierar transnationella höghastighetståg.

Regering/Riksdag

Driv på att EU samordnar ett fungerande nattågsnät i Europa.

Regering/Riksdag

SJ köper in nya nattågsvagnar för
internationella resor.

Regering/Riksdag
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Lokala och
regionala resor

Transporter
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Driv på internationellt för full koldioxidbeskattning av flyg- och fartygsbränsle.

Regering/Riksdag

Reglera bort inrikesflyget på sträckor
där tåget tar mindre än 3 timmar.

Regering/Riksdag

Stärk de ekonomiska incitamenten
att investera i elflyg och förnybara
bränslen.

Regering/Riksdag
Regering/Riksdag

Bygg ut tunnelbana och spårvagnar.

Kommuner och
regioner

Skapa snabb-busslinjer (BRT) i alla
städer med över 70 000 invånare.

Kommuner och
regioner

Bygg ut den anropsstyrda kollektivtrafiken.

Kommuner och
regioner

Byt ut alla fossilt drivna bussar.

Kommuner och
regioner

Kommunerna prioriterar investeringar
i gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Kommuner

Låt parkeringstaxor och trängselskatten
användas för att påverka val av fordon
och skapa incitament för samåkning
och delning av bilar.

Regering/Riksdag

Sänk p-normen för fastigheter som
bygger in laddbara bilpooler till de
boende.

Kommuner

Höj ersättningen för installation av
laddstationer till 75–100 procent i
glesbygd.

Regering/Riksdag

Investera i samordnad varudistribution.

Kommuner

Differentiera hamnavgifterna efter
växthusgasutsläpp.

Kommuner,
regioner och
näringsliv

Installera möjlighet till elanslutning
(landel) i alla svenska hamnar och
driv på för en gemensam internationell standard.

Regering/Riksdag,
kommuner och
regioner samt
näringslivet
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