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Klimatmålet måste nås 
Offentlig utfrågning om transportsektorns klimatmål 
Jens Holm (V), ordförande trafikutskottet 
Hjärtligt välkomna till trafikutskottets utfrågning om transportsektorn och 

klimatmålen. 

 

Aldrig någonsin under de senaste 800 000 åren har det funnits så mycket växthusgaser 

i atmosfären som nu. Enligt FNs klimatpanels senaste rapport befinner vi oss på en 

utsläppskurva som leder oss mot en tre grader varmare planet inom det här 

århundradet. En tre grader hetare värld innebär slutet på civilisationen så som vi 

känner den. Det är inget som vi vill lämna över till våra barn och barnbarn. 

 

När vi i trafikutskottet hade formerats efter valet 2018 beslutade vi nästan omedelbart 

att vi då skulle arrangera en offentlig utfrågning om transportsektorn och klimatmålen. 

Och det gjorde vi också, i januari 2019. Vår slutsats då var att vi inte låg i fas med 

klimatmålet om att minska utsläppen från våra transporter med 70 procent till 2030. 

Mer måste göras, konstaterade vi. 

 

Transportsektorn står för en tredjedel av våra utsläpp. De stora utsläppen var också 

bakgrunden till att just transportsektorn fick ett eget klimatmål inom det 

klimatpolitiska ramverket, alltså att utsläppen ska ned med 70 procent till senast 2030. 

Som vid vår förra utfrågning frågar vi nu oss igen: Ligger vi i fas med målet. Vad mer 

behöver göras? 

 

Till skillnad mot då har vi nu en i grunden förändrad värld att agera i. Vi lever idag 

under sviterna av en global pandemi som vi hoppas äntligen har ebbat ut. Rysslands 

olagliga anfallskrig mot Ukraina har också i grunden skakat om transportsektorn, 

Dessa händelser är nya utmaningar, men sannolikt kan de också bidra till nya 

lösningar. Exempelvis vet vi att utsläppen minskade med 10 procent under pandemin, 

även om det inte är så vi vill att en strukturerad klimatomställning av transportsektorn 

ska göras. 

 

Utmaningar och lärdomar, alltså. Hur når vi det viktiga klimatmålet? Hur säkerställer 

vi att vi lämnar över en värld till våra barn och barnbarn som är en bra värld att leva i? 

För att få svar på de frågorna har vi samlat den yttersta kompetensen från myndigheter 

och transportbranschen. Stort tack för att ni har kommit hit idag. 

 

Jag vill också tacka trafikutskottets kansli, i synnerhet Anna Blomdahl, liksom 

utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp som förberett den här utfrågningen. 

Utan er hade vi inte stått här idag. Så, utan ytterligare fördröjning vill jag lämna över 

ordet till trafikutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupps ordförande, Anders 

Hansson.  


