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Trafikanalys förslag som leder till transportsektorns 

klimatomställning  

Ekonomistyrningsverket (ESV) svarar utifrån uppgiften att bistå regeringen med 

det underlag som behövs för att bedöma om statsförvaltningen är effektiv, samt att 

utveckla och förvalta principer, regelverk och metoder för en effektiv ekonomisk 

styrning i staten. 

 

Förutom Trafikanalys har även Tillväxtanalys och Länsstyrelsen i Uppsala län 

lämnat förslag om nya styrmedel och åtgärder som tillsammans med redan tidigare 

lämnade förslag och pågående initiativ ska bidra till att de nationella och globala 

klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. Det innebär 

att regeringen totalt sett står inför att bereda ett stort antal nya förslag om styrmedel 

och åtgärder som ska komplettera de befintliga och redan beslutade styrmedlen och 

åtgärderna.  

 

Givet det vill ESV framhålla att innan beslut fattas om nya styrmedel och åtgärder, 

är det viktigt med en samlad överblick och analys av hur befintliga styrmedel och 

åtgärder tillsammans bidrar till att klimatmålen nås och att nya styrmedel och 

åtgärder harmoniseras och balanseras med dessa. För att de nationella och globala 

klimatmålen ska nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt är det 

viktigt att den samlade politikområdesöverskridande kombinationen av styrmedel 

och åtgärder är samverkande och effektiv samt är tydligt inriktad på effektivitet och 

de resultat som ska uppnås.  

ESV lämnar därför inte några synpunkter på Trafikanalys enskilda förslag och 

rekommendationer om styrmedel och åtgärder som ska bidra till att de nationella 

och globala klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. 
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I detta ärende har avdelningschef Peter Kvist beslutat. Christine Annemalm har 

varit föredragande. I beredningen har också enhetschef Martin Sparr deltagit. 
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