
Gröna  
transporter
 
Utsläppen måste ned. 
För klimatets skull.



Satsningar på tåg och spår. En fungerande tågtrafik är en förutsättning för 
en fungerande arbetsmarknad. Det är även en avgörande investering för 
klimat och miljö. Då duger det inte med dagens bristande punktlighet, 
störningar och haverier. Liberalerna vill rusta upp och bygga ut Skånes tågnät 
så att tågpendlingen fungerar.

Elektrifiering. För många av oss är bilen avgörande för att vardagen ska gå 
ihop. På samma sätt behövs bilen för att transporter av varor ska fungera. 
Liberalerna vill se en utbyggd laddinfrastruktur, en elektrifierad kollektivtrafik 
och mer forskning om elvägar. Det är utsläppen vi ska jaga, inte bilen. 

Öresundsförbindelse. Liberalerna vill bygga samman Öresundsregionen 
ytterligare genom en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. I 
kombination med en kraftfull utbyggnad av järnvägen skulle det öka 
dynamiken, rörligheten och tillväxten i regionen. Det är dags att vi lägger in 
en högre växel i arbetet för att knyta Sverige närmare Danmark, Tyskland och 
resten av Europa med hållbara transporter. 

VARNING! Liberalt innehåll. Kan verka stötande för populister, extre-
mister och socialister. Fakta, samarbete och marknadsekonomi kan bidra 

till att rädda klimatet för våra barn och barnbarn.

skane.liberalerna.se/skane@liberalerna.se/020-53 53 53

Liberalerna är Alliansens grönaste röst. Naturskyddsföreningens 
undersökning ger oss högst betyg bland allianspartierna. Det är vi 
såklart glada över. Men viktigare än att hamna högt i en ranking är att 
vi får möjlighet att genomföra vår ambitiösa miljöpolitik. För 
klimathotet är på allvar. Nu behövs en offensiv strategi, konkreta 
åtgärder och mer internationellt samarbete för att rädda vår planet. 
Och det brådskar.

DÄRFÖR LIBERALERNA

TRE EXEMPEL

BAKGRUND

Liberaler tror på att människors frihet och välstånd gynnas av goda 

kommunikationer. Infrastrukturen är avgörande för handel, jobb och tillväxt. Men vi 

måste se till att våra transporter inte belastar miljön. Idag står biltrafiken för 94 

procent av transportsektorns totala växthusutsläpp. Utsläppen måste ned. Då krävs 

att vi satsar på hållbara transporter.

1
2
3


