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1 Sammanfattning 
Bakgrunden till framtagning av detta dokument är det uppdrag som Vägverket fått i sitt 
regleringsbrev för år 2004:   
 
”Vägverket skall redovisa ett förslag till strategi, som åskådliggör förutsättningarna för 
vägtransportsektorn att på ett kostnadseffektivt sätt och med beaktande av andra samhällsmål 
bidra till att kortsiktiga och långsiktiga nationella klimatmål samt gällande etappmål inom 
området uppnås. I förslaget skall inte bara beaktas åtgärder som ligger inom Vägverkets 
direkta ansvarsområde utan också möjliga förändringar inom skatteområdet, ändrade 
regleringar, planlagstiftning, myndighetsorganisation, övervakning, kontroll, 
informationsinsatser. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2004.” 
 
Parallellt med detta arbete har Naturvårdsverket och Energimyndigheten haft i uppdrag att 
genomföra en kontrollstation av Sveriges klimatpolitik. Kontrollstationen har haft de svenska 
klimatmålen som utgångspunkt. Kontrollstationen genomlyser alla sektorer och är inte 
inriktade på sektorsspecifika mål. De har därför inte analyserat möjligheterna att nå det 
uppsatta etappmålet för transportsektorn. De av Vägverket genomförda analyserna skiljer sig 
därför genom att detta uppdrag analyserar möjligheterna att nå mera långtgående mål för 
transportsektorn till 2010 (gällande etappmål) och möjligheterna att nå kraftiga reduktioner av 
utsläppen i det långsiktiga perspektivet fram till 2050. 
  
Utsläppen av koldioxid, metan, dikväveoxider med flera gaser påverkar världens klimat 
genom en ökad växthuseffekt. Vägtransportsektorn står för en signifikant del av de samlade 
utsläppen. För vägtrafiken är utsläppen av koldioxid det helt dominerande problemet. I 
Sverige kommer 29 % av utsläppen från vägtrafiken och de ökar med i storleksordningen 1 % 
per år. Det innebär ökade krav på kraftfulla insatser för att minska utsläppen. 
 
Vägtransportsystemet utmärker sig gentemot övriga transportsektorer genom att det är 
omfattande och det mycket stora antalet aktörer och beslutsfattare som påverkar utvecklingen. 
Det innebär också att det inte finns en eller några åtgärder som kan lösa utsläppsproblemen 
utan det kommer att krävas ett stort antal samverkande åtgärder och styrmedel. Det 
decentraliserade beslutsfattandet innebär också stora krav på stödjande och styrande 
ekonomiska incitament för att ändra utvecklingen mot minskade utsläpp.  
 
Utsläppet av koldioxid från vägtransportsektorn kan förenklat uttryckas som produkten av 
faktorerna trafikarbete, energiförbrukning per km och andel fossila bränslen. 
 
 Koldioxid bränslenfossilaAndelkmperrukningEnergiförbteTrafikarbe ⋅⋅=
 
Ökningen av trafikarbetet har hittills varit mycket viktig för utvecklingen av 
koldioxidutsläppen då övriga faktorer inte förändrats i så stor grad. Energiförbrukning per km 
påverkas inte bara av motorns bränsleeffektivitet utan också av fordonets vikt, körsätt, 
vägutformning och efterlevnad av hastighetsgränser. Andelen fossilt bränsle kan framförallt 
minskas genom att gå över till förnyelsebara bränslen.  Uppdelningen på de tre faktorerna 
återkommer genomgående i strategin. 

Utveckling av trafikarbete 
Den ekonomiska utvecklingen har gjort det möjligt för flertalet hushåll i den rikare delen av 
världen att ha tillgång till egen bil. Samhällsstrukturen har allt eftersom anpassats efter denna 
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tillgång. Utvecklingsländerna är på väg åt samma håll. Affärer och service flyttar allt längre 
bort från konsumenterna, resvägen till arbetet blir allt längre, skolvägen blir farlig på grund av 
bilar och så vidare. Det har därmed blivit svårare och vissa fall till och med farligt att inte 
använda sig av bil. Utvecklingen har också lett till att bilen har tagit marknadsandelar från 
mer energieffektiva kollektiva transporter. Högre hastigheter i transportsektorn genom vägar 
som medger högre hastigheter, ökat snabbtåg och flyg har gjort det möjligt att förflytta sig allt 
längre på samma tid och därmed medverkat till att öka transportarbetet. 
 
Allt mer av de varor vi konsumerar produceras allt längre bort och även korshandel med 
likartade varor ökar. Det totala transportarbetet fram till färdig produkt ökar också.  
Utvecklingen är möjlig genom att transportkostnaderna oftast bara är någon procent av värdet 
på varorna. Lastbilstransporterna är ofta enklare rent logistiskt och det är ett av skälen till att 
de ökar snabbare än för andra transportslag.  
 
Den grundläggande orsaken till trafikutvecklingen av både persontransporter och 
godstransporter ligger på den strategiska nivån, det vill säga uppkomsten av transportbehovet. 
Hittills har dock stor del av åtgärderna fokuserats på den operativa nivån. 

Utveckling av energiförbrukning per km 
Personbilar och lätta lastbilar blir energieffektivare och släpper ut mindre koldioxid. 
Minskningen är dock inte tillräcklig för att kompensera för ökat trafikarbete. Mer 
energieffektiva fordon finns men de är inte tillräckligt attraktiva med nuvarande styrmedel, 
dessutom måste bilfabrikanterna uppmuntras i arbetet med att ta fram ännu snålare fordon. 
Energieffektiviseringen av tunga lastbilar och bussar har i stor utsträckning avstannat från 
början av 1990-talet. Dessutom är inte skillnaderna i energieffektivitet mellan olika fabrikat 
speciellt stora. Sparsamt körsätt är för förare av lätta fordon fortfarande relativt okänt medan 
det för tunga fordon börjar få genomslag. En stor del av trafikarbetet sker vid högre hastighet 
än den tillåtna skyltade hastigheten. Hastigheten på vägarna har betydelse för såväl 
sträckspecifika utsläpp som efterfrågan av vägtransporter.  

Utveckling av andel fossila bränslen  
Det har i Sverige förekommit mer eller mindre långvariga försök med alternativ till bensin- 
och dieseldrift. Hittills har det dock saknats konkurrenskraftiga alternativ till bensin och diesel 
samt politisk vilja att långsiktigt driva utveckling av alternativa drivmedel. 
 
Kostnaden för att framställa alternativa drivmedel är fortfarande mycket högre än för fossila 
bränslen. Även sedan forskningsprogram genomförts och fullskaleanläggningar byggts upp 
kommer kostnaden att vara högre om inte priset på bensin och diesel stiger kraftigt. För att 
alternativa drivmedel skall vara kunna ta marknadsandelar från bensin och diesel krävs därför 
både stöd under utvecklingsfasen men även troligtvis kommer det även efter detta att behövas 
en skillnad i beskattning av fossila och alternativa drivmedel.  
 
En övergång till alternativa drivmedel bör kunna motiveras ur klimatsynpunkt. Fossila 
bränslen kommer inte att ta slut under överskådlig tid. Kostnaden för fossila bränslen kommer 
dock att öka i takt med att efterfrågan ökar och att allt svårtillgängligare resurser måste 
utnyttjas och produktionsprocesserna för bränslena blir mer komplicerade. Efter ett tag 
kommer man till en punkt då kostnaden för alternativa drivmedel är lägre än för fossila 
bränslen. Detta kommer för biobränslen troligtvis att inträffa först i andra sektorer där 
kostnaden för förädlingen av biobränslena är lägre.   
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Möjlighet att nå klimatmålen med nuvarande utveckling 
Utgångspunkten för strategin skall enligt uppdraget vara kortsiktiga och långsiktiga nationella 
klimatmål samt gällande etappmål för transportsektorn. Enligt det långsiktiga nationella 
klimatmålet bör utsläppen för Sverige sammantaget vara lägre än 4,5 ton 
koldioxidekvivalenter per år och invånare år 2050, för att därefter minska ytterligare. Detta 
motsvarar ungefär en halvering av utsläppen jämfört med 1990. Utsläppen från 
transportsektorn bör enligt gällande etappmål år 2010 ha stabiliserats på 1990 års nivå. SIKA 
har haft i uppdrag att se över och lämna förslag till uppdaterade transportmål för 
vägtransportsektorn. SIKA ha då bl.a. föreslagit som etappmål för transportsektorn att 
utsläppen år 2020 bör vara 10 procent lägre än år 1990. Med utgångspunkt från det 
långsiktiga nationella klimatmålet, gällande etappmål för transportsektorn och SIKA: s förslag 
till etappmål för 2020 har vi i denna strategi valt att arbeta med följande mål för 
vägtransportsektorn: 
 

− År 2010 har utsläppen stabiliserats på 1990 års nivå 
− År 2020 har utsläppen minskat med minst tio procent jämfört med år 1990 
− År 2050 har utsläppen minskat med minst 40 procent jämfört med 1990 

 
Den något lägre reduktionen till 2050 för vägtransportsektorn, 40 procent, jämfört med det 
långsiktiga nationella klimatmålet på 50 procent motiveras av att det är svårare för 
vägtransportsektorn att minska utsläppen jämfört andra sektorer.  Vi vill understryka att detta 
inte skall ses som något förslag på transportpolitiska mål för vägtransportsektorn, utan enbart 
som ett stöd i denna strategi.  
 
Det står klart att det inte går att klara dessa mål utan att vidta mycket kraftfulla åtgärder. Inte 
ens SIKA: s förslag till nytt etappmål för transportsektorn, som innebär att utsläppen får öka 
med 10 procent mellan 1990 och 2010, kan nås utan ytterligare åtgärder. Med nuvarande 
utveckling kommer det prognostiserade överskridandet av målet år 2010 vara nästan lika stort 
som utsläppet från tunga lastbilar över 16 ton totalvikt, vilket är huvuddelen av 
lastbilstransporterna.  

Klimatstrategi för vägtransportsektorn 
För att nå det långsiktiga klimatmålet är utvecklingen inom transportsektorn helt avgörande. 
Arbetet med klimatfrågor inom vägtransportsektorn bör därför få stort utrymme såväl i 
Sverige men naturligtvis i ännu större utsträckning globalt. Ett genomförande av denna 
strategi förutsätter internationellt samordnade insatser, framförallt på EU nivå.  
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Klimatstrategin för att nå  målen för vägtransportsektorns utsläpp av klimatgaser: 
 
En tydlig och långsiktig klimat- och transportpolitik, där förändringarna annonseras i god tid 
och balanseras så att de kortsiktiga och långsiktiga nationella klimatmålen uppnås. 
Utgångspunkten bör vara att starta med de mest kostnadseffektiva åtgärderna. Åtgärder och 
styrmedel som ger synergier eller små konflikter med andra samhällsmål bör också premieras. 
 
En kraftfull internationell samverkan. Det åtgärder och styrmedel som kommer att behövas 
sättas in för att nå klimatmålen kommer att behöva koordineras internationellt för att undvika 
konkurrensnackdelar, gränshandelsproblem och för att ge maximal effekt på 
teknikutvecklingen. 
 
Strategin för att klara målen innehåller tre insatsområden: 
- Energieffektivisering inom transportsektorn på kort och lång sikt  
-  Storskalig introduktion av förnybara bränslen inom vägtransportsektorn 
-  Påverka transportefterfrågan och ökad samverkan mellan transportslagen. 
 
Styrmedel för att uppnå detta är: 
-  Ekonomiska styrmedel som stödjer utvecklingen mot ett transportsnålt och 

energieffektivt transportsystem. 
- En successiv höjning av skatten på drivmedel så att drivmedelskostnadens andel av 

hushållens reala inkomster hålls oförändrade. Styrmedlet verkar för att dämpa den 
trafiktillväxt som annars skulle ske. 

- Om insatserna inte är tillräckliga – höj skatter och avgifter ytterligare för att dämpa 
trafikökningen 

 
 
Vägtransporterna står för allt större del av utsläppen av växthusgaser. Det gör att det är allt 
viktigare att sätta in åtgärder och styrmedel för att bryta denna trend. Samtidigt är 
vägtransportsektorns utveckling ett resultat av övriga samhällets utveckling. Många av de 
tänkbara åtgärder och styrmedel som finns för att minska utsläppen kommer också i konflikt 
med andra samhällsmål. Vid utformningen av en strategi måste man därför både samordna 
insatser inom transportsektorn med andra samhällssektorer och utforma strategierna för att 
minimera konflikterna med andra samhällsmål.  
 
Även om åtgärder och styrmedel som leder till energieffektivisering kan stå i konflikt med 
andra industri- och transportpolitiska mål bör energieffektivisering vara en bas för en 
koldioxidstrategi. Energieffektivisering är kostnadseffektivt och vår bedömning är att 
energieffektivare fordon och transporter är en förutsättning för att klara klimatmålen.  
 
Energieffektiviteten hos tunga lastbilar är generellt relativt hög och potentialen för kraftiga 
förbättringar är därför begränsad. Det innebär att åtgärder och styrmedel som effektiviserar 
godstransporterna bör premieras.  
 
Personbilarna i Sverige har markant högre energiförbrukning är genomsnittet inom EU och 
det finns en stor potential för att minska personbilarnas bränsleförbrukning. De svenska 
bilarna är motorstarkare och tyngre än den europeiska bilparken. Dessutom har vi en lägre 
andel av bränslesnåla dieselbilar. Marknadsutvecklingen mot allt större och tyngre bilar driver 
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också utvecklingen i fel riktning. De bilar som säljs idag kommer också att påverka utsläppen 
av koldioxid under lång tid framöver. Det innebär att styrmedel behöver introduceras snarast 
som leder till ett premierade av bränslesnåla bilar. Förutom förbättrad konsumentinformation 
kommer olika skatteincitament att behövas för att vända utvecklingen.  
 
De beslut som lägger grunden för en energieffektivisering inom transportsektorn är 
decentraliserade. Det är vid varje beslut om inköp av fordon, vid planläggningen av 
transportupplägg, vid framförandet av fordonen och vid valet av transportslag som 
energiåtgången bestäms. Det är alltså summan av miljontals beslut av trafikanter och företag 
som avgör utvecklingen. De centrala styrmedel som kan sättas in är lagregleringar och 
ekonomiska incitament. Troligen är lagregleringar mindre framkomliga. Huvuddelen av 
insatserna bör därför vara ekonomiska styrmedel och incitament i kombination med 
information. Eftersom den tekniska utvecklingen av fordon är internationell till sin natur krävs 
också samverkan med andra länder, framförallt inom EU-samarbetet. 
           
Åtgärder och styrmedel för att introducera förnyelsebara drivmedel är viktiga för att 
långsiktigt klara transportsektorns klimatmål. Vägverket har i samarbete med 
Energimyndigheten, Naturvårdsverket och VINNOVA utrett hur en storskalig introduktion 
kan ske. För närvarande är också en statlig utredning tillsatt för att ta fram en strategi för en 
svensk introduktion av förnyelsebara bränslen som klarar biobränsledirektivets1 mål. Initialt 
bör strategin inriktas på låginblandning, för att minska kostnaderna och för att stimulera en 
utveckling av produktionsteknik och produktionskapacitet. Inriktningen bör vara att 
förnyelsebara bränslen ska vara kompatibla med framtida fordonsteknik, kompatibla med 
omvärlden, samt leda till så små merkostnader som möjligt.   
 
En introduktion av förnyelsebara bränslen i transportsektorn kommer oaktat detta att leda till 
ökade kostnader. För att inte merkostnaderna vid en storskalig introduktion ska bli för stora 
bedömer vi det som centralt att den specifika bränsleförbrukningen hos fordonen minskar. 
 
Vår bedömning är att förnyelsebara bränslen inte kommer att få en avgörande betydelse för 
transporternas energiförsörjning de närmaste 10 åren, men insatserna är en förutsättning för 
att nå målen på sikt. Dessutom måste insatser göras nu för att kunna ge effekt i 20-
årsperspektivet. 
 
År 2050 bedömer vi att förnybara bränslen kan stå 40 procent av energin som används inom 
vägtransportsektorn. Det är troligt att marknaden vill undvika kostnader för parallella system 
för fossila respektive förnybara bränslen i de fall som de inte är fullständigt kompatibla. En 
storskalig övergång från fossila bränslen till förnybara bränslen kommer därför antagligen att 
ske relativt snabbt när den väl sker. Om denna övergång sker runt 2050 som vi har antagit här 
kan vi idag bara spekulera kring. Ytterligare andel förnybara bränslen gör att utsläppen kan 
minska ännu mer. Det innebär i sin tur att behovet av andra åtgärder och styrmedel minskar.  
 
En storskalig introduktion av förnyelsebara fordonsbränslen kan innebära ökad konkurrens 
om råvaran mellan transportsektorn och andra sektorer. Det är därför viktigt att analysera 
strategier för användningen av tänkbara råvaror för att minska konflikter med andra 
samhällsmål. 
 

                                                 
1 2003/30/EU 
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I det korta perspektivet kommer inte åtgärder och styrmedel för en transportsnål bebyggelse 
och samhällsplanering att ge stora effekter på koldioxidutsläppen, eftersom bebyggelse- och 
lokaliseringsmönster förändras långsamt. Samtidigt är den successiva utvecklingen av 
samhällets fysiska struktur avgörande för utvecklingen av efterfrågan på transporter. 
Transporternas utsläpp av koldioxid måste därför integreras i den övriga samhällsplaneringen.  
 
En grundförutsättning för att klara utsläppsmålen är en långsiktig och kraftfull användning av 
ekonomiska styrmedel. För att klara etappmålet om oförändrade utsläpp av koldioxid mellan 
1990 och 2010 behövs en höjning av drivmedelspriset med minst 2 kr per liter, samtidigt som 
övriga åtgärds- och styrmedelsförslag genomförs. Eftersom prisförändringarnas effekter på 
utsläppen inte får fullt genomslag förrän uppskattningsvis 10 år efter höjningen kan detta 
också vara en underskattning. Styrmedel för att premiera energieffektiva fordon och 
transportlösningar är avgörande för att nå målen. Dessutom är de centrala för möjligheterna 
att genomföra andra åtgärder. Samtidigt innebär kraftiga skatteförändringar 
omställningsproblem. Innan energisnål teknik är introducerad och innan transportsnåla 
samhällsstrukturer har skapas kommer enskilda individer och företag att få problem. Det är 
därför viktigt att klimat- och transportpolitiken är långsiktig och att förändringar annonseras i 
god tid.  
 
Det kan finnas anledning till att inte belasta glesbygden med ytterligare avgifter, dels av 
fördelningspolitiska skäl men också för att effekter av åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen där skulle vara liten. 
 
Många av de i kapitel 4 beskrivna åtgärderna och styrmedlen konflikterar med andra 
samhällsmål. Det är viktigt med en fortsatt satsning på forskning och utveckling av ny 
miljöteknik för att framöver kunna identifiera och introducera nya lösningar som leder till 
färre konflikter med samhällets övriga mål och önskningar.                
 
Klimatfrågan ställer stora krav på samverkan mellan olika aktörer, inte bara inom 
transportsektorn, utan mellan olika samhällssektorer och politikområden. En förutsättning för 
ett lyckat arbete är därför en utökad samverkan mellan olika statliga myndigheter, näringslivet 
och den kommunala sektorn samt en koordinerad nationell och internationell politik. 
 
En stor del av de åtgärder och styrmedel som vi har identifierat kommer inte att kunna 
genomföras enbart på nationell nivå eftersom de kommer att leda till konkurrensnackdelar för 
svenskt näringsliv, gränshandelsproblem eller att de är beroende av den internationella teknik- 
och marknadsutvecklingen. Att nå högt ställda mål på minskade utsläpp av växthusgaser från 
transporterna kommer också att i grunden förändra förutsättningarna för 
samhällsutvecklingen. En ensidig svensk politik inom detta område kommer att vara ytterst 
svårt och kostsamt att genomföra. 
 

1.1 Effekter av strategin 
 
De i kapitel 4 beskrivna åtgärdspaketen bygger på en genomgång av idag beskrivna och 
tänkbara åtgärder och styrmedel. De bedömda effekterna på koldioxidutsläppen bygger på 
tillgänglig kunskap. Effekterna på övriga samhällsmål är översiktliga bedömningar. Det bör 
betonas att det finns osäkerheter både i bedömningen av utsläppens utveckling och i 
bedömningen av de olika åtgärdernas potential. Osäkerheterna blir större ju längre fram i 
tiden man ser.  
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Trafikutvecklingen är central för att bedöma behoven av åtgärder för att minska utsläppen. 
Samtidigt föreligger stora osäkerheter i de prognoser som tas fram, framförallt för prognoser 
som ligger långt fram i tiden. För närvarande genomför SIKA i samarbete med trafikverken 
ett arbete med att ta fram en ny transportprognos. Prognosen väntas vara framtagen till 
årsskiftet 2004/2005. Då denna är framtagen bör en översyn göras av de bedömningar som vi 
gjort i denna strategi. 
 
Effekterna av samtliga åtgärder och styrmedel har bedömts var för sig. Korrigeringar har 
gjorts för överlappande effekter. Men en massiv och långt gående insats av kombinerade 
åtgärder och styrmedel kommer att kunna ge oväntade effekter. De stora förändringarna som 
en sådan insats ger kan ändra förutsättningarna för samhällsutvecklingen i stort och ge upphov 
till att utvecklingen tar nya vägar som inte ligger i prognosen. Näringslivsstrukturen och 
bosättningsmönstret kan förändras kraftigt. Teknikutvecklingen kan ta oväntade språng när 
förutsättningarna i grunden förändras. Sammantaget innebär det att bedömningar av effekter 
som ligger längre bort i tiden än 10-20 år kan vara mycket missvisande. Detta gäller både 
effekterna på utsläppen av växthusgaser och effekterna på övriga samhällsmål. 
 
Bedömda effekter på utsläppen av koldioxid är sammanfattade i Tabell 5.1. Av tabellen 
framgår att vi bedömer att summan av åtgärder och styrmedel som är beskrivna kommer att ge 
större effekter än vad som bör vara nödvändigt för att uppnå målen. De största svårigheterna 
verkar vara att nå det uppsatta etappmålet på oförändrade utsläpp mellan 1990 och 2010. 
Detta eftersom huvuddelen av de beskrivna åtgärderna och styrmedlen inte kommer att ge full 
effekt förrän långt i framtiden. Om detta mål kvarstår krävs därför snabba och kraftfulla 
beslut. Samtidigt visar vår analys att på längre sikt kan även långtgående mål nås utan att 
samtliga beskrivna och beräknade åtgärder och styrmedel används. Effekterna på andra 
samhällsmål bör då väga tungt i valet mellan olika åtgärder och styrmedel. 
 
Åtgärderna påverkar utöver klimatmålet ett stort antal andra miljömål, tranportpolitiska mål 
och samhällsmål. En kortfattad beskrivning av bedömda effekter finns under varje åtgärd i 
Kapitel 4. Nedan sammanfattar vi de övergripande effekterna. 
 
Åtgärder under samhälle och transportefterfrågan minskar trafikarbetet. Detta är positivt för 
flera andra miljömål och även för trafiksäkerhet. Förtätning och ökad spårtrafik kan i en del 
fall kräva bullerskyddsågärder för att inte åtgärderna skall få negativa effekter. Det kan t.ex. 
vara aktuellt i en del fall vid överflyttning av trafik från väg till järnväg. Effekterna av ökad 
cykling på trafiksäkerheten är osäkra. Effekten på tillgängligheten av åtgärdsområdet är i flera 
fall positiv. Samtidigt bygger en förtätning på en styrning av boende mönstren och därmed 
påverkar åtgärderna till viss del möjligheterna att välja boendemiljö. 
 
Åtgärder avseende skatter och avgifter leder till minskad tillgänglighet samt även minskad 
konkurrenskraft för glesbefolkade delar av landet, om inte kompletterande alternativskapande 
åtgärder sätt in. De ekonomiska styrmedlen kommer att leda till ökade transportkostnader och 
minskad försäljning av personbilar, men även ge incitament för att skynda på utvecklingen av 
energieffektiva fordon samt introduktionen av alternativa bränslen. 
 
Åtgärderna under ökad energieffektivitet kommer att öka försäljningen av bränslesnåla fordon, 
men även leda till att tunga och bränsletörstiga personbilar, bl.a. så kallade stadsjeepar, fasas 
ut. Förutom de positiva effekterna för miljön kommer även trafiksäkerhetseffekterna att vara 
positiva när fordonsparkens vikt blir mera likformig samt genom energioptimerad 
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vägutformning som förbättrar möjligheterna till framförhållning i trafiken. Den svenska 
fordonsindustrin kommer att påverkas negativt såvida inte produktionen anpassas till de nya 
förhållandena tillräckligt snabbt. Sänkta hastigheter leder till minskad tillgänglighet och 
transportkvalitet. Åtgärderna för att effektivisera godstransporterna leder även till att 
transportkostnaderna minskar vilket är positivt för näringsliv och offentlig sektor. En ökad 
efterfrågan på mindre och motorsvagare personbilar ger även minskade kostnader för 
hushållen. 
 
Åtgärderna under förnybara bränslen kan på lite längre sikt, 10-20 år, ge ytterligare 
arbetstillfällen i Sverige.  
 
Strategin bygger på att den i huvudsak genomförs i en internationell samverkan. Om den 
genomförs på nationell basis kommer många av åtgärderna, framförallt skatteförändringarna, 
att kunna leda till negativa effekter såsom försämrad konkurrenskraft för näringslivet och 
gränshandelsproblem. Sverige har en näringslivsstruktur med en relativt stor andel 
transportintensiv industri. Detta, tillsammans med Sveriges perifera läge, kan innebära att 
ökade transportkostnader försämrar den svenska industrins konkurrenskraft. 
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Tabell 1.1 Effekt av åtgärder för att minska koldioxidutsläppen jämfört med om inga åtgärder 
vidtas 
 
 Miljoner ton koldioxid 
 2010 2020 2050 
Samhälle och transportefterfrågan    
Transportsnål bebyggelsestruktur och hållbar 
planering av transportsektorn2 

0 0,70 2,17 

Synliggör näringslivets transporter 0,02 0,05 0,07 
Kollektivtrafik som attraktivt alternativ till bilen 0,02 0,04 0,24 
Cykel tar marknadsandelar från bilen i kortväga 
persontransporter 

0,02 0,05 0,25 

Bilpooler  0,01 0,20 0,40 
Ökad beläggning i personbil genom samåkning 0,01 0,06 0,29 
Virtuella resor ersätter fysiska 0,17 0,56 0,88 
E-handel med effektiva transporter 0,01 0,05 0,13 
Ökad intermodalitet för ökad energieffektivitet i 
godstransporter 

0,04 0,09 0,14 

Samordning av lastbilstransporter 0,01 0,03 0,04 
Skatter och avgifter som styr mot effektivare 
transporter 

3,39 3,82 7,97 

    
Ökad energieffektivitet    
Påverka egenskaperna hos nya fordon samt 
skatter och avgifter som styr mot effektivare 
fordon 

0,73 1,44  1,74  

Påverka konsumenten vid nybilsköp och påverka 
modellutbudet i Sverige 

0,08 0,19 0,19 

Påverka körsättet 0,23 1,04 1,91 
Vägutformning för minskad klimatpåverkan kvantifiering 

saknas 
kvantifiering 

saknas 
kvantifiering 

saknas 
Lägre tempo för ökad energieffektivitet och 
dämpad efterfrågan 

0,31 0,60 1,47 

    
Bränslen    
Låginblandning av alkoholer i bensin 0,48 1,14 0,96 
Låginblandning av syntetdiesel  0,37 0,93 
Fordonsflottor, främst lokala, drivna på biogas, 
etanol och DME 

 0,20 
 

 

Långsiktig satsning på DME, alkoholer och 
vätgas 

  9,48 

Minskad effekt genom överlappning mellan 
åtgärder 

-0,50 -1,19 -9,43 

   
Totalt åtgärder 5,03 9,41 19,8 

 
 

                                                 
2 Inklusive indirekta effekter av sänkta skyltade hastigheter 
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Tabell 1.2. Måluppfyllelse 
 
 Miljoner ton koldioxid 
 1990 2003 2010 2020 2050 
Utsläpp av koldioxid utan ytterligare 
åtgärder 

16,9 19,3 21,8 24,4 28,4 

Utsläpp efter genomförda åtgärder   16,8 15,0 8,6 
Mål för vägtrafiken   16,9 15,3 10,2 
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Figur 1.1 Utveckling av trafikarbete, energiförbrukning, andel fossila bränslen och 
koldioxidutsläpp. Heldragna linjer är utan åtgärder (LGP).  Streckade linjer är efter åtgärder. 
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2 Inledning 
 
Under de senaste åren har flera exempel visats på väder som kan bli vanligare vid ett 
förändrat klimat. Under augusti 2003 förekom extremt höga temperaturer i Frankrike. Värmen 
ledde till att mer än 10 000 personer dog (SvD, 2003). I december 1999 drog en orkan in över 
Danmark och Skåne. Skadorna beräknades till 20 miljarder kronor och krävde också mer än 
20 dödsoffer. Senare samma månad drog ytterligare två orkaner in över Mellaneuropa, där 
skadorna blev ännu större. Värden för 140 miljarder kronor gick förlorade och ytterligare 140 
dödsoffer skördades (Naturvårdsverket, 2003).  
 
Ovanstående händelser kan inte själva utgöra ett underlag för att påstå att klimatet har 
förändrats. De är endast ett fåtal exempel på extremt väder. Däremot kan de ses som exempel 
på vad som kan bli vanligare väder vid ett förändrat klimat. 
 
Utvecklingen av klimatmodeller har gjort det möjligt att med viss säkerhet kunna förutspå 
effekterna på klimatet som resultat av olika scenarier för utsläppen av klimatgaser. Scenarier 
som kan vara resultatet av olika tänkbara utvecklingar av det globala samhället. FN:s 
klimatpanel IPCC har i sin senaste utvärdering presenterat beräkningar av framtida 
klimatförändringar med utgångspunkt av olika visioner av utvecklingen av det globala 
samhället de närmaste 100 åren. Flera olika klimatmodeller har använts för att även undersöka 
effekterna av olika antaganden. Enligt dessa beräkningar kan höjningen av jordens 
medeltemperatur bli 1,4-5,8 grader. Bortser man från skillnader i modellerna krymper 
intervallet till 2,0-4,6 grader. Dessa temperaturökningar kan tyckas inte vara så allvarliga, om 
man jämför de med hur mycket utomhustemperaturen brukar variera från dag till dag. De är 
dock globala årsmedeltemperaturer. Klimatförändringarna skiljer sig mellan olika delar av 
jorden och också mellan olika delar under året. En höjning av årsmedeltemperaturen innebär 
att det blir vanligare med extremt höga temperaturer.  
 
För att undersöka effekterna på en mer regional skala har det med utgångspunkt från de 
globala klimatscenarierna gjorts regionala modelleringar. Med hjälp av dessa kan man på 
regional och nationell skala bilda sig en uppfattning vad ett förändrat klimat kan innebära. 
Scenarier som redan idag används av företag och myndigheter som är mycket beroende av 
effekterna av ett förändrat klimat, exempel är vattenkraftsbolag och försäkringsbolag. Det 
svenska forskningsprogrammet SweClim har på detta sätt tagit fram regionala klimatscenarier 
för Europas klimat för perioden 2070-2100 som jämförts med klimatet under perioden 1960-
1990. För att anknyta till exemplet ovan kan nämnas att sommarmedeltemperaturen i södra 
Frankrike antas öka mellan 6 och 8 grader. Under dagtid kan det innebära att temperaturen 
ligger över 40 grader och lokalt i Spanien under de hetaste dagarna över 50 grader, d.v.s. ren 
ökenhetta. Detta kommer dessutom kombineras med kraftigt minskad nederbörd. Att detta 
kommer få samhällsekonomiska konsekvenser behöver knappast påpekas. Enligt de 
klimatscenarier som SweClim tagit fram kommer årsmedeltemperaturen att öka något mer i 
Sverige än det globala genomsnittet. Mest slående är kanske ökningen av årets lägsta 
temperatur som bedöms bli 8-12 grader för stora delar av landet. Möjligheterna att åka skidor 
söder om Mälardalen kommer vara mer eller mindre obefintliga. Effekterna av dessa 
förändringar blir troligtvis inte lika allvarliga som för Sydeuropa. För naturmiljön kommer det 
att innebära att vissa arter försvinner helt medan andra ökar. För samhället är antagligen ökad 
förekomst av extremväder såsom stormar och översvämningar till följd av extrema regnväder 
det mest allvarliga.  Effekterna i Norden blir inte lika allvarliga som i Sydeuropa eller på en 
del andra håll i världen. Vikten av att minska utsläppen av klimatgaser skall nog därför inte 
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ses med utgångspunkt från effekterna av ett förändrat klimat i Sverige utan mer utifrån ett 
globalt solidaritetsperspektiv. 
 
De senaste tre decennierna har utsläppen av växthusgaser ökat med i medeltal 1,7 procent per 
år (Lenzen och Dey, 2003). I I-länder är ökningen av transporter den huvudsakliga orsaken till 
ökningen av utsläppen av koldioxid medan ökad elanvändning fortfarande står för den största 
delen av ökningen i utvecklingsländer. 1998 stod transporter för 24 procent av världens 
utsläpp av koldioxid, 1971 var motsvarande andel 19 procent3.  Transporternas andel är större 
i I-länderna samtidigt som expansionen är och bedöms vara stor i utvecklingsländer. 1971 
stod transporterna för endast 4 procent av koldioxidutsläppen i Kina. 1998 hade andelen 
fördubblats till 8 procent. I dagsläget har man en årlig tillväxt på personbilsflottan på 11-13 
procent och för motorcyklar är tillväxten hela 30-35 procent per år (Wang, 2003). I-länder har 
en biltäthet motsvarande 2 invånare per personbil medan i utvecklingsländer delar 35 personer 
på en personbil (OECD, 1999). Av detta kan man förstå att trafikens andel kan öka relativt 
snabbt om man inte nöjer sig med att dela bil med 35 andra. 
 
Inom EU-15 stod transporter 2001 för 25 procent av utsläppen av koldioxid (EEA, 2003). 
Denna andel liksom de globala andelarna ovan inkluderar inte internationell bunkring för 
sjöfart och luftfart. En klar brist eftersom det är dessa delar som utgör de största delarna för 
dessa sektorer. Internationellt har man dock valt att lämna dessa sektorer utanför alla 
överenskommelser. Räknar man med den internationella bunkringen står transporterna för 30 
procent av utsläppen inom EU-15. Utsläppen från transporter inom EU har ökat med 20-26 
procent sedan 1990, där den högre siffran avser inklusive bunkring. Då övriga sektorer 
minskat sina utsläpp innebär det också att transporternas andel av utsläppen har ökat. 1990 var 
transporternas andel 21 procent exklusive respektive 24 procent inklusive bunkring. 
 
Sverige gjorde under 1970- och 1980-talet en omläggning av energisystemet från användning 
av fossila bränslen till framförallt vatten- och kärnkraft. Denna omläggning resulterade i en 
halvering av utsläppen av koldioxid (Marland, 2000). Minskningen av de totala utsläppen har 
gjort att transportsektorns andel är större i Sverige jämfört med länder som inte gjort lika 
omfattande omställningar av energisystemet. I Sverige stod transportsektorn år 2001 för 43 
procent av utsläppen av koldioxid. Bara vägtrafiken stod för 29 procent av de totala utsläppen. 
Bortser man från internationell bunkring stod transportsektorn för 36 procent av de totala 
utsläppen.  
 
Utsläppet av koldioxid från vägtransportsektorn kan förenklat uttryckas som produkten av 
trafikarbete, energiförbrukning per km och andel fossila bränslen. 
 
 
 Koldioxid bränslenfossilaAndelkmperrukningEnergiförbteTrafikarbe ⋅⋅=
 
Trafikutvecklingen har hittills varit mycket viktig för utvecklingen av koldioxidutsläppen då 
övriga faktorer inte förändrats i så stor grad. Specifik förbrukning d.v.s. förbrukningen per 
sträckenhet påverkas inte bara av motorns bränsleeffektivitet utan också av fordonets vikt, 
körsätt, vägutformning och efterlevnad av hastighetsgränser. Innehållet av fossilt kol kan 
framförallt minskas genom att gå över till förnyelsebara bränslen.   
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I detta dokument kommer vi att analysera utvecklingen av dessa faktorer. Denna analys följs 
av en beskrivning av mål och tänkbara styrmedel och åtgärder för att uppfylla dessa mål. 
Slutligen redovisas en strategi för hur målen kan nås. 
  
Bakgrunden till framtagning av detta dokument är det uppdrag som Vägverket fått i sitt 
regleringsbrev för år 2004:   
 
”Vägverket skall redovisa ett förslag till strategi, som åskådliggör förutsättningarna för 
vägtransportsektorn att på ett kostnadseffektivt sätt och med beaktande av andra samhällsmål 
bidra till att kortsiktiga och långsiktiga nationella klimatmål samt gällande etappmål inom 
området uppnås. I förslaget skall inte bara beaktas åtgärder som ligger inom Vägverkets 
direkta ansvarsområde utan också möjliga förändringar inom skatteområdet, ändrade 
regleringar, planlagstiftning, myndighetsorganisation, övervakning, kontroll, 
informationsinsatser. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2004.” 
 
Arbetet har bedrivits på Vägverket med stöd av en referensgrupp med experter från 
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, SIKA och Svenska Kommunförbundet. 
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3 Vart är vägtransporterna på väg? 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av tillståndet idag, en historisk tillbakablick och en möjlig 
framtid 2010, 2025 och 2050 med nuvarande utveckling. Många gånger brukar man kalla en 
sådan prognos detta för business as usual, fritt översatt ”låt gå prognos” (LGP).  

3.1 Utveckling av trafik och transportarbete 
 

3.1.1 Persontransporter 
 
Persontransporterna har i Sverige ökat med en faktor 6 sedan 1950 och med ca 70 procent 
sedan 1970. Ökningen är förstås inte unik för Sverige som snitt för EU-15 har 
persontransporterna ökat med 130 procent sedan 1970 (European Commission, 2003b). Fram 
till 2020 antas transportarbetet öka med ytterligare 37 procent4. Prognosen är osäker, en ny 
prognos håller på att tas fram av SIKA i samarbete med trafikverken. Den nya prognosen 
väntas bli klar vid årsskiftet 2004/2005.  Inom EU-15 bedöms ökningen bli något mindre eller 
28 procent (European Commission, 2003b). 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

miljarder personkm

Totalt

Personbil

Kollektivtrafik

GCM

MC

 
Figur 3.1. Persontransportarbetets utveckling i Sverige (Thörn, 2004 kompletterad med 
prognos). I kollektivtrafik ingår här buss, spårtrafik och inrikes flyg. 
 
 

                                                 
4 Bygger på trafikprognos framtagen i samband med tredje Nationalrapporten. Denna har sedan uppdaterats 
utifrån övergripande bedömningar av Långtidsutredningen vad gäller BNP, privat konsumtion och 
sysselsättning. 
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Den totala ökningen beror främst på ett kraftigt ökat transportarbete med personbil. Snabbast 
ökade detta i Sverige under 1950- och 1960-talen då det ökade med i genomsnitt 2,5 miljarder 
personkm per år. Fram till 2020 bedöms persontransportarbetet med personbil öka med 42 
procent vilket är något mer än det totala persontransportarbetet. Det är också betydligt mer än 
de 24 procent som man antar att det kommer öka som snitt för EU-15. 
 
Sverige var tidigare bilberoende än många andra länder i Europa. Detta hänger troligen ihop 
med att Sverige hade en mycket starkt ekonomisk utveckling jämfört med övriga länder i 
Europa. I början av 1970-talet gick det 3,5 personer per personbil i Sverige, vilket gjorde 
Sverige till det biltätaste landet i hela Europa. Sedan dess har dock många andra länder 
kommit ikapp Sverige på detta område. I Sverige finns idag 4,1 miljoner personbilar i trafik, 
vilket motsvarar cirka 2,2 personer per personbil (SIKA, 2004). Detta motsvarar också 
ungefär snittet inom EU-15 (European Commission, 2003), medan snittet för hela världen 
1996 låg på 12 personer per personbil (European Commission, 1999). De länder som har flest 
personbilar per invånare i Europa är Luxemburg, Italien, Tyskland och Österrike.  Där delar 
1,6 – 1,9 personer på en personbil. Som jämförelse kan nämnas att i USA går det 1,3 personer 
per lätt fordon5. Ett av de länder som har minst antal personbilar per invånare inom EU-15 är 
vårt grannland Danmark, där delar 2,8 personer på en personbil.  
 
I Sverige cyklar man i genomsnitt 270 km per person och år, vilket är mer än snittet inom EU-
15 på 190 km per person och år (European Commission, 2003). De länder inom EU-15 som 
utmärker sig mest vad det gäller cykling är Danmark och Nederländerna, där man cyklar 940 
respektive 850 km per person och år.  I Sverige är cykling vanligast i Vägverkets regioner 
Skåne, Sydöst och Mälardalen där det utgör 33-34 procent av antalet resor. I övriga regioner 
inklusive Stockholm ligger det på 26-28 procent (SIKA,2002). Det finns en potential till att 
öka andelen cykling i det kortväga resandet. Den genomsnittliga reslängden för 
pendlingscyklist i Stockholm är 9 km. Det är därför rimligt att anta att cykel kan vara ett 
alternativ till bilen åtminstone för resor upp till 10 km. Resor av denna längd står för ca 4 
procent av persontransportarbete, ca 20 procent av detta transportarbete utgörs av cykel eller 
gång och ca 53 procent görs med personbil.  
 
Från 1970 har kollektivtrafikresande i Sverige (buss, spårtrafik och flyg) ökat med 73 procent 
vilket är något mer än resande med personbil som ökade med 67 procent. Fram till 2020 antas 
kollektivtrafikresandet öka med 21 procent vilket är mindre än bilresandet antas öka. Hittills 
har flyget stått för huvuddelen av det ökade kollektivtrafikresandet men fram till 2020 antas 
bantrafiken stå för största delen av ökningen. Resande med buss har bortsett från kraftiga 
variationer egentligen inte ökat sedan 1970-talet. Däremot har det skett en ökning av resande 
med bantrafik, främst järnväg, sedan början av 1970 talet. Inom EU-15 har 
kollektivtrafikresandet ökat med ca 90 procent sedan 1970 (European Commission, 2003), 
resandet med personbil ökade dock mer eller 142 procent. Flyget stod för halva ökningen av 
kollektivtrafikarbetet inom EU-15. Resandet med kollektivtrafik är vanligast i region 
Stockholm där det används i 25 procent av antalet resor. I övriga regioner varierar det mellan 
5 och 9 procent (högst i Väst). 
 
Alternativet till fysiskt resande är virtuellt resande i form av flexibelt distansarbete, telebild- 
och telekonferenser samt e-handel. År 2000 arbetade 10 procent av arbetskraften i Sverige 
flexibelt, i snitt två dagar per vecka på distans (Vägverket 2004a). Telebildkonferenser ökar 
snabbt fast från en låg nivå. Under 2000 hade 8 procent av arbetskraften använt 

                                                 
5 Inkluderar personbilar, lätta lastbilar och SUV. 
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telebildkonferens någon gång under året. Det diskuteras ibland att såväl distansarbete som 
tele- och videokonferenser kan leda till nygenerering av annat resande. De studier som har 
gjorts inom området pekar dock på att de effekterna är obetydliga jämfört med de direkta 
vinster man gör. E-handeln har under de senaste åren ökat, framförallt mellan företag 
(Vägverket 2004a). Det är framförallt traditionella företag som börjat använda internet som 
komplement som är de som lyckats bäst. Det är ännu för tidigt att förstå effekterna av 
internethandeln. Resultatet kan dels bli bättre samordning och därmed mindre transporter men 
också att inköpen blir mer utspridda på fler olika leverantörer och därmed får motsatt effekt. 
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Figur 3.2. Utveckling av persontransportarbetet med kollektivtrafik i Sverige (Thörn, 2004 
kompletterad med prognos) 
 
 
Bilen är det vanligaste transportmedlet, oavsett ärende, och används vid nästan 60 procent av 
alla resor och står för 66 procent av persontransportarbetet. Cykel och gång används vid 30 
procent av resorna men då detta används främst för resor kortare än 5 km står det endast för 3 
procent av persontransportarbetet. Kollektivtrafik används vid 10 procent av resorna och står 
för 7 procent av persontransportarbetet. Det vanligaste målet för resan är arbete eller skola. 
Fritidsresorna är dock längre och står för en större del av transportarbetet.  
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Figur 3.3. Resors fördelning på ärende och färdsätt 2001 (SIKA, 2002) 
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Figur 3.4. Persontransportarbetets fördelning på ärende och färdsätt 2001 (SIKA, 2002) 
 
 
Det långväga inrikesresandet, över 100 km, står för 56 procent av det totala transportarbetet. 
Av detta görs 68 procent med personbil, som är det dominerande transportsättet ändå upp till 
reslängder på 600 km. Vid ännu längre resor är flyget dominerande. Tåg och flyg står vardera 
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för ca 12 procent av det långväga transportarbetet. Andelen tågresor är som störst vid 
transportavstånd mellan 400 och 600 km medan flygresor är det totalt sett dominerande 
transportsättet på resor över 600 km. Buss står för 6 procent av det långväga transportarbetet 
och har högst andel vid transportavstånd mellan 200 och 400 km. 
 
Antalet utlandsresor såväl, privat som i tjänsten, har de senaste 25 åren fördubblats. Hälften 
av utlandsresorna görs med flyg men i knappt 30 procent av fallen används personbil. 
Andelen utlandsresor med personbil har inte förändrats de senaste 25 åren medan andelen 
med flyg har ökat från 43 till 50 procent. 
 

Orsaker till utvecklingen 
Tillgången till bil följer relativt väl den ekonomiska utvecklingen, även om en viss mättnad 
kan ses i de flesta länder där tillgången till bil är hög. Transportarbetet med bil fortsätter dock 
att öka även efter denna mättnad inträtt (Schipper och Fulton, 2003).  
 
Den allmänna tillgången till bil har också gjort det möjligt att förändra samhällsstrukturer. 
1963 fanns det 21 000 dagligvaruaffärer i Sverige, 2001 var antalet 6300. Samtidigt hade 
antalet stormarknader, som många gånger bara kan nås med bil, ökat från 2 till 89 (SCB, 
1977/2003).  Minskningen av antalet dagligvarubutiker har inte avtagit. Det minskade antalet 
butiker gör att avståndet från bostaden till affären blir allt längre. En del inköpsresor som 
tidigare kunde göras med cykel eller gång får idag göras med bil. 1978 gjordes 39 procent av 
alla service och inköpsresor med cykel eller gång (SCB, 1978), idag är andelen 29 procent 
(SIKA, 2002). Idag är det fortfarande möjligt att utföra en hel del ärenden utan att använda 
bilen. Med ytterligare ökad bilanvändning slås allt fler affärer och serviceinrättningar i 
närområdet ut. Det gör det också möjligt att glesa ut städerna. Det blir då allt svårare att 
genomföra ärenden med andra transportmedel än bilen. På flera håll i USA har man redan nått 
detta stadium av totalt bilberoende, medan Europa befinner sig i ett övergångsstadium (Steen, 
1997).  
 
Enligt vissa teorier har människan under lång tid använt i genomsnitt 70-80 minuter per dag 
till att förflytta sig (Vilhelmsson, 1998). I början av 1950-talet förflyttade man sig ca 8 km per 
dag, 1970 hade det ökat till 24 km per dag och idag förflyttar man sig i genomsnitt 44 km per 
dag. Det är framförallt tillgången till bil som stått för den ökade rörligheten. Enligt teorin 
skulle en ytterligare ökning av tillgången till bil och ökad hastighet på vägarna leda till 
ytterligare ökning av reslängden. Användning av snabbtåg och flyg ger förstås ytterligare 
möjligheter till rörlighet. I Mälardalen har tillgången till snabbtåg gjort det möjligt att resa 
mellan orter som Västerås och Strängnäs till Stockholm på 50 minuter.  
 
Det är numera allmänt accepterat bland forskare att ny eller förbättrad väginfrastruktur leder 
till ökat transportarbete. Givet teorin om konstant restid per dag och att den förbättrade 
väginfrastrukturen leder till ökad reshastighet är detta inte heller så svårt att förstå. Hittills har 
planeringen av transportinfrastrukturen utgått från en utveckling av transportarbetet med 
kraftigt ökad trafik. Det är troligt att ett ur klimatsynpunkt långsiktigt hållbart transportsystem 
inte tål den i planeringen antagna ökningen av trafiken.  
 

18  



   

3.1.2 Godstransporter 
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Figur 3.5. Utveckling av godstransporter i Sverige (Thörn, 2004 kompletterad med prognos). 
 
Godstransportarbetet har ökat med 110 procent sedan 1960. Transporter med lastbil står för 
nästan två tredjedelar av ökningen sedan 1960, medan sjöfart och bantrafik ökat ungefär lika 
mycket. Den snabbare ökningen av lastbilstransporter jämfört med övriga transportslag kan 
tolkas som att lastbilens prisbild och flexibilitet tilltalar transportköparna. Transportarbetet 
med sjöfart var som störst under första halvan av 1970-talet och minskade under mindre än tio 
år med en tredjedel. Från 1970 har godstransporterna med lastbil ökat med 110 procent.  
 
Godstransporterna är mer jämnt fördelade mellan transportslagen än vad persontransporterna 
är. Vägtrafik står för 41 procent, sjöfart för 37 procent och bantrafik för 21 procent av 
transportarbetet.  
 
Ökningen av godstransportarbetet från 1970 fram till idag för EU-15 som helhet var knappt 
120 procent. Sjöfart och vägtransporter som stod för 46 respektive 54 procent av ökningen. 
Vägtransporter ökade ensamt med knappt 190 procent. 
 
Fram till 2020 antas godstransportarbetet öka med 51 procent6. Prognosen är osäker, ny 
prognos håller på att tas fram av SIKA i samarbete med trafikverken. Den nya prognosen 
väntas bli klar vid årsskiftet 2004/2005. Inom EU-15 räknar man med en ökning av 
godstransporterna på 45 procent (European Commission, 2003b). Såväl i Sverige som inom 
EU-15 antas lastbilstransporterna stå för största delen av ökningen.  
 

                                                 
6 Bygger på trafikprognos framtagen i samband med tredje Nationalrapporten. Denna har sedan uppdaterats 
utifrån övergripande bedömningar av Långtidsutredningen vad gäller BNP, privat konsumtion och 
sysselsättning. 
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Nedbrutet i varukategorier är det framförallt styckegods, trävaror som i sin tur domineras av 
rundvirke och livsmedel som står för största delen av transportökningen (Åhman, 2004). Att 
trävaror ökar kan troligen förklaras av ökad import av massaved och ökad export av förädlade 
trävaror.  
 
Den transporterade godsmängden i inrikes transporter har minskat från 455 miljoner ton 1970 
till 322 miljoner ton 2002 (TFK, 2003 och SIKA, 2003). Minskningen motsvarar i stort sett 
den minskning som skett av transporterade obearbetade och bearbetade mineraliska ämnen 
(jord, sten, grus och sand) under samma period. Detta förklaras i sin tur till stor del av minskat 
byggande av hus och infrastruktur.  
 
Den minskade godsmängden kompenseras mer än väl av ökade transportavstånd. 
Transportarbetet för godstransporter på väg med kortare transportavstånd än 100 km har varit 
mer eller mindre konstant sedan 1975 samtidigt som transportarbetet för transporter längre än 
100 km ökat med 90 procent (TFK, 2003 och SIKA, 2003). Numera står transporter längre än 
100 km för knappt 80 procent av det inrikes transportarbetet med svenska lastbilar (SIKA, 
2003). Mest har transporter längre än 300 km ökat. 
 
Det är osäkert hur stor andel av trafiken i Sverige som utförs av utländska lastbilar. Edwards 
(1999) refererar till två olika undersökningar. I en undersökning från 1990 stod utländska 
tunga lastbilar för 289 miljoner fordonskm vilket skulle motsvara ca 6 procent av tunga 
lastbilars trafikarbete. I en annan från 1987 stod utländska lastbilar för 389 miljoner 
fordonskm, antaget att huvuddelen av dessa var tunga lastbilar skulle de då stå för 9 procent 
av tunga lastbilars trafikarbete. Schenker Consulting (2004) hänvisar även till en 
ovetenskaplig undersökning av Åkeriföreningen där hela 63 procent av trafikarbetet på E4: an 
utgjordes av utländska lastbilar. Troligtvis har till cabotage7 från juli 1998 lett till ökad trafik 
med utländska lastbilar. Andelen trafikarbete med utländska lastbilar bör därför vara större än 
de 6-9 procent som uppskattades i slutet av 80-talet och början av 90-talet. 
 
Antalet lastbilar har ökat med drygt 180 procent sedan 1970. Huvuddelen för denna ökning 
står lätta lastbilar för som ökat med en faktor fyra sedan 1975. Tunga lastbilar har ökat med 
drygt 30 procent under samma period. Samtidigt så har det skett en strukturförändring av den 
tunga lastbilsflottan. Andelen av de tunga lastbilarna som har en totalvikt på mer än 24 ton har 
ökat från i stort sett noll till 30 procent de senaste 30 åren samtidigt som andelen lastbilar med 
totalvikt mellan 12 och 24 ton minskat från 60 till 20 procent. Andelen tunga lastbilar med 
totalvikt under 12 ton utgjorde under perioden 1975-1995 en andel på ca 40 procent men har 
sedan dess ökat sin andel av de tunga lastbilarna. Under perioden har bättre samordning av 
transporter också lett till minskad tomkörning och allmänt högre fyllnadsgrad. Förändringarna 
har totalt sett inneburit att lastförmågan ökat kraftigt. Detta har i sin tur lett till att 
transportkostnaderna per transporterad godsmängd har minskat. 
 

Orsaker till utvecklingen 
Det finns en koppling mellan godstransportarbete och ekonomisk utveckling uttryckt i BNP 
(Schipper et.al., 1997). Förhållandet varierar dock mellan länder. Inom EU-15 ökade BNP 
med 69 procent (fasta priser) mellan 1980 och 2001 samtidigt ökade godstransportarbetet med 
57 procent. I Sverige finns en stark koppling mellan BNP och transportarbetet med lastbil 
(Åhman, 2004). Mellan 1980 och 2001 ökade BNP i Sverige med 53 procent samtidigt som 

                                                 
7 Gods transporterad av utländsk åkare med start och målpunkt i samma land.  
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godstransportarbetet med lastbil ökade med 58 procent. Kopplingen mellan övrigt 
godstransportarbete och BNP är mycket mindre kopplat till BNP. Under samma period ökade 
detta endast med 12 procent.   
 
 En allt större andel av de varor vi konsumerar produceras allt längre bort. Både i form av 
”exotiska” produkter men även i form av korshandel med likartade varor för (Brown, 1993). 
Harmonisering av regler och minskade tullar har gjort det ekonomiskt fördelaktigt att flytta 
produktion till länder med lägre kostnader för löner etc. (Schenker Consulting 2004, Åhman, 
2004). Sammanslagning och internationalisering av företag har också lett till färre och mer 
specialiserade produktionsenheter. Specialiseringen har gjort att det totala transportarbetet 
som utförts fram till färdig produkt ökar. Det finns också trender mot färre lagringspunkter 
och att minska lagren till rena omlastningspunkter och istället ha lagret rullande på 
landsvägen (Schenker Consulting, 2004). En förutsättning för dessa förändringar är att 
transportkostnaderna är förhållandevis små jämfört med de vinster man gör genom 
förändringar i produktionsledet, alternativt i förhållandet till värderingen av ”exotiska” 
produkter. För förädlade varor är transportkostnaden vanligen bara någon procent av 
varuvärdet. Det är först vid råmaterial som rundvirke och järnmalm som transportkostnaderna 
överstiger 10 procent av varuvärdet (Naturvårdsverket, 2003).  
 
Handelns struktur har förändrats i samband med bilismens intrång i samhället. Externa 
köpcentra underlättar för leverantören genom färre och större leveranser. Totalt sett om man 
inkluderar hushållens transporter från köpcentrat till hemmet har dock transporterna ökat 
betydligt. Konsumtionsmönstret har förändrats, dels ökar andelen tjänster mer än KPI och 
dels ökar andelen sällanköpsvaror mer än den vanliga dagligvaruhandeln (Schenker 
Consulting, 2004).  
 
Var besluten om transporter och transportkostnader tas i ett företag är avgörande för hur 
mycket de kan optimeras. Förenklat kan besluten tas på tre nivåer: 
 

− Strategisk nivå där det beslutas vad som skall ske inom företaget  
− Taktisk nivå där det fattas beslut om hur de strategiska besluten skall utföras 
− Operativ nivå där det beslutas att något skall utföras dvs. själva transporten 
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Grundförutsättningarna för ett företags transportarbete beslutas på strategisk och taktisk nivå. 
Det är här man bestämmer var produktions- och lageranläggningar skall ligga, vilka ledtider 
och servicenivåer företagen skall ha till kunderna, om distributionen skall ske i egen regi etc. 
Generellt kan sägas att företagens transportkostnader och transportarbete bestäms till ca 70-80 
procent på strategisk och taktisk nivå, vilket ger att endast 20-30 procent kan påverkas på 
operativ nivå. Om man skall kunna påverka koldioxidutsläppen från godstransporterna i 
någon större grad måste man inom näringsliv till den strategiska nivån. Detta är även viktigt 
att beakta för politiska beslutsfattare och myndigheter som försöker påverka 
transportbehoven. 
 

3.1.3 Trafikarbete 
 
Trafikarbetet på väg i Sverige har sedan 1970 fördubblats, från ca 38 miljarder fordonskm till 
ca 75 miljarder fordonskm. Den största delen av ökningen, ca 30 miljarder fordonkm, står 
personbilarna för. Lätta lastbilar, som har ökat sitt trafikarbete med en faktor fem, står för 
drygt 4 miljarder fordonskm av ökningen. Tunga lastbilar låg mellan 1960-talet och 1980-talet 
relativt jämnt på ca 4 miljarder fordonskm för att därefter öka till ca 6 miljarder fordonskm. 
Den ökade lastförmågan har dock gjort att transportarbetet ändå nästan kunde fördubblas. 
Fram till 2020 antas trafikarbetet öka med 42 procent8.  
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Figur 3.6. trafikarbetet på väg, för personbil och totalt för samtliga fordonsslag.  
                                                 
8 Bygger på trafikprognos framtagen i samband med tredje Nationalrapporten. Denna har sedan uppdaterats 
utifrån övergripande bedömningar av Långtidsutredningen vad gäller BNP, privat konsumtion och 
sysselsättning. 
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Figur 3.7. trafikarbetet på väg för lätt lastbil, tung lastbil, motorcykel och moped samt buss. 
Lätt lastbil definieras här som lastbil med axelavstånd kortare än 3,3 m vilket ungefär 
motsvarar en totalvikt på 3,5 ton. 
 

3.2 Utveckling av transporters energieffektivitet 
 
Detta avsnitt behandlar utvecklingen av energiförbrukningen per utfört transportarbete, här 
kallad specifik energiförbrukning. Minskad specifik förbrukning kan delvis kompensera för 
ökat transportarbete och dämpa utvecklingen av den totala energiförbrukningen. Så har också 
i skett under lång tid på flera håll inom transportsektorn. En minskad förbrukning av bränsle 
leder dock samtidigt till att kostnaderna för transporterna minskar.  Utan kompensation för 
minskade transportkostnader är risken stor att minskad specifik förbrukning leder till ökat 
transportarbete och att den planerade energiminskningen delvis äts upp. 
 
Energieffektiviteten för en transport beror av flera olika faktorer. I figur 3.8. redovisas 
energianvändningen per personkilometer vid medelbeläggning. För kortväga transporter har 
de kollektiva transportmedlen buss och bantrafik överlägen energieffektivitet jämfört med 
personbil, förutsatt att beläggningen är god. Detsamma gäller långväga transporter. Flyg och 
färja kan vara mindre energieffektiva. Siffrorna i figuren skall dock inte ses som exakta och 
de relativa skillnaderna mellan olika transportsätt kan variera mycket beroende på olika 
antagande om t.ex. farkosternas energieffektivitet, beläggning, drivmedel och el-produktion. 
Om bantrafik eller buss är det mest energieffektiva varierar mellan olika antaganden. I Potter 
(2003) och Bonnafous och Raux (2003) finns flera olika jämförelser av energieffektivitet 
mellan olika transportsätt för såväl kortväga som långväga resande. Enligt dessa kan t.ex. 
långväga buss vara mer energieffektivt vid medelbeläggning än såväl konventionella tåg som 
snabbtåg. Samma referens anger att såväl tunnelbana som pendeltåg är mera energieffektiva 
än buss.  I dagsläget ger tåget lägre utsläpp av koldioxid eftersom elproduktionen till stor del 
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framställs av förnybara bränslen. Med en omställning även inom vägtransportsektorn mot 
användning av förnyelsebara energikällor kan detta förändras i framtiden. Det som talar mot 
bantrafik, särskilt vad det gäller höghastighetståg, är att detta medger betydligt högre 
hastigheter.  Med hänsyn till att vår tid för resor är begränsad innebär detta i sin tur att vi kan 
resa längre på samma tid vilket långsiktigt ger ett ökat resande. Det är inte heller säkert att 
nya förbättrade kommunikationer med tåg ger minskat bilresande. Även om bilen bara 
används någon gång per vecka för att resa till arbetet kan den längre vägen göra att 
bilresandet totalt sett ökar. Långsiktigt kan därför buss faktiskt leda till lägre koldioxidutsläpp 
jämfört med bantrafik. 
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Figur 3.8. Energianvändning per personkilometer för olika transportsätt (Steen et.al., 1997)  
 
Ovanstående jämförelse gäller medelbeläggning. Vid medelbeläggning (14 procent) är bussen 
2-3 gånger mer energieffektiv än en personbil (Steen et.al., 1997 samt verifiering med egna 
beräkningar).  Vid högre beläggning, 50 procent, kan bussen vara 6-8 gånger mer 
energieffektiv än en personbil med en person (Potter, 2003 samt verifiering med egna 
beräkningar). För att stadsbuss skall vara mer energieffektiv än en personbil med en person i 
krävs en medelbeläggning på ca 5-10 procent (3-9 personer) (Potter, 2003, Stanley och 
Watkiss, 2003 samt verifiering med egna beräkningar). Vid lägre beläggning borde alternativa 
lösningar till konventionella stadsbussar utnyttjas. Ett sätt är att använda mindre bussar med 
lägre energiförbrukning vid lågtrafik och linjer med låg beläggning.  Försök har också gjorts i 
Sverige med anropsstyrd kollektiv trafik, bra samordnat kan man med sådan trafik undvika att 
bussar går tomma. 
 
Även för godstransporter är energieffektiviteten mycket beroende på vilka antaganden man 
gör. Vid långväga transporter med genomsnittlig lastfaktor är både sjöfart och bantrafik mer 
energieffektiv än lastbil. I genomsnitt kan lastbilstransporter förbruka ca 5 gånger mer energi 
jämfört med motsvarande transport på järnväg. Flyget är det klart minst energieffektiva 
transportslaget. Lastbilstransporter är oftast nödvändiga i någon del av transportkedjan och 
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det är därför inte relevant att jämföra kortväga lastbilstransporter med andra transportslag. 
Huruvida sjöfart eller bantrafik är mest energieffektivt beror på vilka antaganden man gör. 
Enligt Steen et.al. är det ingen större skillnad mellan sjöfart och bantrafik medan t.ex. 
Bonnafous och Raux (2003) anger att kustnära sjöfart bara skulle förbruka en fjärdedel av den 
energi som eldriven bantrafik gör för samma transport. Givetvis har transportavstånden stor 
betydelse, vägtransporter är mest flexibla och kan många gånger vara kortare än för andra 
transportslag och sjöfartstransporter men även bantransporter är av naturliga skäl inte alltid 
möjliga. 
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Figur 3.9. Energianvändning per tonkilometer för olika transportsätt (Steen et.al., 1997)  
 
Även för ett givet transportsätt kan skillnaderna i energieffektivitet vara stor. Det har under 
åren skett en effektivisering av såväl personbilar, bussar som lastbilar. Lastbilarna har blivit 
större och fått effektivare motorer vilket lett till att framförallt bränsleförbrukningen per 
tonkm har kunnat minska. För samtliga fordonsslag finns dock även motverkande trender. 
Ökade krav på motoreffekt gör att effektiviseringsvinster på drivlinan krymper. Detta har 
länge varit en trend inom personbilssidan men utvecklingen finns numera även på 
lastbilssidan. Likaså leder ökade krav på bekvämlighet till att allt fler fordon förses med 
luftkonditionering som ökar förbrukningen. 
 

3.2.1 Personbilar 
 
För att mäta bränsleförbrukningen och koldioxidutsläpp på nya personbilar har man inom EU 
tagit fram en gemensam mätmetod9.  Den körcykel som används vid mätningarna skiljer sig 
en del från verklig körning både bl.a. vad det gäller medelhastighet och 
accelerationsfördelning (Färnlund och Engström, 2001). Mätningar sker också vid ca 20 °C 
vilket är betydligt högre än svensk medeltemperatur på 7 °C. Trots dessa skillnader ligger 

                                                 
9 93/116/EEG och med senare utkomna ändringar 
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ändå medelförbrukning vid verklig körning inte så långt ifrån normförbrukningen 
(Konsumentverket, 1995), däremot kan utsläpp av andra avgaskomponenter skilja relativt 
mycket mellan verklig körning och den reglerade mätmetoden (van de Burgwal, 2003).   
 
Fördelen med normförbrukning är den medger jämförelser mellan olika bilar. Eftersom 
normförbrukningen har mätts på alla nya bilmodeller på svenska marknaden sedan 197810 
finns också en möjlighet att undersöka utvecklingen av nya bilars bränsleförbrukning. Nedan 
kommer vi om inte annat anges använda oss av normförbrukning vid olika jämförelser.  
 
Bränsleförbrukningen enligt EU-normen för nya personbilar är betydligt högre i Sverige 
jämfört med alla andra EU-länder. Under 2002 hade nya personbilar i Sverige 24 procent 
högre bränsleförbrukning jämfört med snittet inom EU-15. Skillnaden beror till stor del på att 
svenskarna köper tynger och mer effektstarkare bilar jämfört med övriga Européer. Detta är 
inget nytt. Så var det redan i början på 1980-talet. Sedan dess har bränsleförbrukningen för 
nya personbilar minskat med 17 procent i Sverige och med 25 procent inom EU-15. Intressant 
att notera är att bränsleförbrukning för nya personbilar var nästan lika hög i Tyskland som i 
Sverige i början 1980-talet. I Tyskland har dock förbrukningen minskat med hela 27 procent. 
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Figur 3.10. Genomsnittlig bränsleförbrukning för nya personbilar (IPCC, 2001, EU 
kommissionen, 2003, Bilindustriföreningen, 1996). Förbrukningen har för år före 1995 
normerats mot nu gällande mätmetod. EU-15 avser före 1995 ett snitt för Sverige, Tyskland, 
Storbritannien, Österrike, Frankrike, Italien och Belgien.   
 
Skillnaderna i koldioxidutsläpp mellan Sverige och EU-15 är något mindre än skillnaden i 
bränsleförbrukning. Det beror på att koldioxidutsläppen per liter bränsle är mindre för bensin 
jämfört med diesel och att andelen bensindrivna personbilar är betydligt högre i Sverige 
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jämfört med EU-15. Koldioxidutsläppet för nya personbilar inregistrerade under 2002 var 18 
procent (30g/km) högre i Sverige jämfört med inom EU-15. Detta förklaras till största delen 
av att utsläppen för de nya personbilarna i Sverige är högre både för bensindrivna och 
dieseldrivna jämfört med EU-15 (förklarar 80 procent av skillnaden). Utsläppen för de 
bensindrivna personbilarna var 14 procent (25g/km, 1,1 l/100km) högre i Sverige jämfört med 
inom EU-15 och utsläppen för dieseldrivna 15 procent (23g/km, 1,0 l/100km) högre. En 
mindre del förklaras även av att andelen dieseldrivna personbilar i Sverige är låg jämfört med 
EU-15 (förklarar 20 procent av skillnaden).   

Fordonsfaktorer som påverkar förbrukningen 
Bränsleförbrukningen och därmed även utsläppen av koldioxid påverkas av flera olika 
faktorer. Fordonets vikt samt motorns effekt och energieffektivitet är de viktigaste faktorerna. 
Andra faktorer som också påverkar är luftmotstånd, rullmotstånd, transmission inklusive 
växellåda och antalet drivande axlar. Typiska effekter redovisas i tabell 3.1. Effekterna i 
tabellen gäller för förhållanden enligt bränsledeklarationerna. Vissa parametrar t.ex. 
motoreffekt inverkar även på t.ex. körsätt. De verkliga skillnaderna kan därmed vara större. 
 
Inverkan av fordonsvikt på bränsleförbrukningen kan förklaras rent fysikaliskt. Ökad vikt 
innebär att mer energi åtgår för att accelerera fordonet, energi som sedan övergår i värme vid 
retardation. Fordonsvikten har därför störst betydelse i tätort där antalet accelerationer och 
retardationer är störst.  Vikten har ökat kraftigt på personbilar i Sverige. Under 2002 hade 
nästan varannan nyregistrerad personbil, 48 procent, en tjänstevikt på mer än 1500 kg 
(Bilsweden, 2003).  Under större delen av 1980-talet var det aldrig mer än var tjugonde ny bil 
som hade en tjänstevikt på mer än 1500 kg (Bilsweden, 2003 och äldre årgångar). 
Definitioner för vikt på personbilar skiljer mellan olika EU-länder men i jämförbara termer 
vägde nya personbilar i Sverige under 2002 ca 11 procent (134 kg) mer jämfört med snittet 
inom EU-15. Sverige hade år 2001 de tyngsta nyregistrerade personbilarna inom hela EU-
15.11 
 
Motoreffektens betydelse för bränsleförbrukningen är inte lika självklar. Dagens ottomotorer 
(bensindrivna) har relativt låg verkningsgrad vid låg- och medelbelastning, medan 
verkningsgraden är bättre vid högre belastning. En motor med hög effekt arbetar mer sällan i 
område med hög belastning och därmed mer sällan med hög verkningsgrad jämfört med en 
motor med lägre effekt. Resultatet blir att den mindre motorn totalt sett är mer effektiv och 
därmed har lägre förbrukning. Mellan 1990 och 2002 ökade medeleffekten på nyregistrerade 
personbilar i Sverige med 25 procent, från 81 till 101 kW (Association Auxiliaire de 
l'Automobile, 2004). 2002 var den genomsnittliga motoreffekten på nya personbilar 35 
procent (24 kW) högre i Sverige jämfört med EU-15. Liksom för vikt har Sverige rekord med 
högsta motoreffekten för nya personbilar inom EU-15 under 2002. Utanför EU-15 uppvisar 
Schweiz en trend som är mycket lik den i Sverige.  
 
Traditionella automatiska växellådor har större transmissionsförluster jämfört med manuella 
växellådor. Numera finns automatiska mekaniska växellådor och CVT som inte har högre 
transmissionsförluster. Automatiken kan även hjälpa till att välja den mest ekonomiska 
utväxlingen. Dessa växellådor ger lika eller i vissa fall lägre bränsleförbrukning jämfört med 
manuella växellådor. Andelen personbilar med automatisk växellåda har ökat från ca 10 
procent av nybilsförsäljningen 1990 till drygt 19 procent år 2002 (Bilsweden, 2003). 
 

                                                 
11 Statistik saknas för senare år. 
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Fyrhjulsdrift ger högre transmissionsförluster och högre vikt jämfört med tvåhjulsdrift. 
Andelen fyrhjulsdrivna personbilar har ökat kraftigt i Sverige, från mindre än 2 procent i 
början av 1990-talet till knappt 9 procent 2002, och är numera högst inom hela EU-15 
(Association Auxiliaire de l'Automobile, 2004). Intressant att notera är att andelen är betydligt 
lägre i Finland med likartat klimat. I Norge är dock andelen högre (14 procent, 2002). 
 
Tabell 3.1. Typisk effekt av olika parametrar (Vägverket, 2004a) 
Parameter Förändring Typisk effekt (l/100km) 
  Bensin  Diesel 
Fordonsvikt1  -100 kg -0,4 -0,5 
Motoreffekt1 -40 kW -0,7 - 
Växellåda2 Automat -> Manuell -0,6 -0,7 
Fyrhjulsdrift3 Fyrhjulsdrift->Tvåhjulsdrift -0,8±0,3 (-8±2%) -0,6±0,3 (-9±5%) 
Motoreffektivitet3 Förblandning -> 

Direktinsprutning 
-0,7±0,2 (-11±2%) Huvuddelen har 

redan 
direktinsprutning 

Motortyp2 Bensin -> Diesel -2,7 - 
1) Baserad på multipel regressionsmodell av personbilar med manuell växellåda i Konsumentverket, 2003.   
2) Baserad på multipel regressionsmodell av personbilar i Konsumentverket, 2003. Effekt gäller vid 

medelvikt (1450 kg) och medeleffekt (100 kW).  
3) Baserat på ett mindre urval av de vanligaste bilmodellerna i Konsumentverket, 2003. 

 
Ovanstående genomgång av utvecklingen visar att det är en tydlig trend för flertal parametrar 
mot mindre energieffektiva personbilar. Detta gäller inte bara Sverige utan även EU-15. Det 
går dock inte komma ifrån att nya bilar som säljs och köps i Sverige är minst energieffektiva 
inom hela EU-15. Det som ändå har gjort att den genomsnittliga bränsleförbrukningen kunnat 
minska eller i alla fall inte öka är att motorerna har blivit mycket effektivare. Sedan 2000 har 
dock bränsleförbrukningen och utsläppen av koldioxid inte minskat.  Om vikt och effekt hade 
kunnat hållas på en konstant nivå från 1998 till 2003 hade däremot bränsleförbrukningen och 
koldioxidutsläppen kunnat vara 6 procent lägre för nya bilar eller 7,8 l/100km jämfört med det 
verkliga utfallet 8,3 l/100km. Ser man i längre perspektiv kunde förstås betydligt större 
vinster gjorts om vikt och effekt hållits konstant eller ännu hellre minskat. 

Orsaken till utvecklingen i Sverige 
Vilka är orsakerna till att det i Sverige säljs de tyngsta, mest effektstarka och minst de 
energieffektiva personbilarna inom EU-15? Att vi skulle ha särskilda behov av stora bilar 
verkar inte troligt. Kågeson (Vägverket, 2004f) konstaterar t.ex. att Finland som har liknande 
förhållande har betydligt mindre bilar med lägre förbrukning och koldioxidutsläpp jämfört 
med Sverige. Den viktigaste skillnaden mellan Sverige och övriga EU-15 anser Kågeson 
istället är skillnader i fordonsbeskattning och beskattning av förmånsbilar. En lägre 
dieselandel, ett högre säkerhetsmedvetande genom Volvos tidiga satsning inom området och 
eventuell skillnad i användning av släpvagn anses även bidra något. Kågeson gör även en 
jämförelse av koldioxidutsläpp per km för nya bilar, drivmedelsskatt, försäljningsskatt, 
fordonsskatt och förmånsvärde mellan Sverige, Finland, Tyskland, Nederländerna och 
Storbritannien. Han konstaterar att de övriga länderna har, förutom högre drivmedelskatt, ett 
eller flera styrmedel som verkar återhållande. Något som i alla fall delvis skulle kunna 
förklara skillnaderna i storlek och bränsleförbrukning på bilar.  
 
Kågeson gör bara en jämförelse av skatter i dagsläget. Egentligen skulle det behövas en 
historisk tillbakablick eftersom det åtminstone i 25 år har sålts större bilar med högre 
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bränsleförbrukning i Sverige jämfört med övriga länder inom EU-15. Som tidigare påpekats 
var Sverige det land i Europa där bilismen gjorde sitt tidigaste genombrott. Detta hängde 
troligen ihop med att Sverige hade en mycket stark ekonomisk utveckling jämfört med övriga 
länder inom EU-15. Ända fram till 1980-talets slut hade Sverige högst BNP per capita inom 
hela EU-15, med undantag för Luxemburg (Eurostat, 2001). En utveckling som relativt tidigt 
också gjorde det möjligt att köpa stora bilar. När det inte längre gick så bra för Sverige 
ekonomiskt valde man istället för att byta till en mindre bil att behålla den stora bilen längre. 
Sverige hade under hela 1990-talet en av Europas äldsta bilflottor (Eurostat, 2001). 
 
Abrahamsson (2004) redovisar baserat på analys av utvecklingen under 1990-talet ett 
signifikant samband mellan vikt och effekt på fordonet och hushållens genomsnittliga 
disponibla inkomst samt andelen förmånsbilar12. Utifrån denna modell och prognos för 
utvecklingen av hushållens disponibla inkomst samt antagande om bränsleeffektivisering har 
sedan en prognos för utvecklingen av nya personbilars vikt, effekt och koldioxidutsläpp gjorts 
fram till 2010. Enligt denna kommer vikten och motoreffekten att fortsätta öka och motorerna 
bli effektivare så att koldioxidutsläppet för nya personbilar minskar med ca 11 procent mellan 
2003 och 2010.  
 
Ofta brukar skulden till att vi har stora och bränsletörstiga bilar ges till Volvo och Saab, som 
tillverkar personbilar i framförallt storbilsklassen och numera även i SUV-klassen. Dessa har, 
trots att de bara tillverkar bilar inom ett begränsat segment, hela 29 procent av den svenska 
marknaden (Bilsweden, 2004). Men även om man i statistiken bortser från dessa bilmärken 
ligger Sverige sämst till inom EU-15 vad det gäller nya bilars bränsleförbrukning. Svenskarna 
verkar därför generellt välja stora, effektstarka och bränsletörstiga bilar. Ett val som dock kan 
vara påverkat av Volvo och Saab genom att de varit normgivande.  
 
Eftersom det traditionellt säljs stora och effektstarka personbilar på den svenska marknaden 
finns en risk att generalagenter väljer att inte ta in bränslesnåla modellvarianter på den 
svenska marknaden. Om det är så skulle detta innebära ett hinder för att Sverige skall kunna 
närma sig övriga länder i Europa vad det gäller nya bilars bränsleförbrukning. Ett annat hinder 
är om det inte går att välja den bränslesnålaste modellvarianten med vanligt förekommande 
extrautrustning. För att ge svar på dessa två frågeställningar har Vägverket låtit Elvingsson 
(Vägverket, 2004e) undersöka de 30 vanligaste bilmodellerna på den svenska marknaden. Det 
visade sig att för 8 av bilmodellerna gick det i andra EU-länder att få bränslesnålare varianter 
än de som saluförs på den svenska marknaden. I 11 fall gick det inte få den snålaste varianten 
med extrautrustning såsom farthållare, färddator, ESP eller klimatanläggning. I vissa fall gick 
det att få detta i andra länder.  
 
Forsman (2004b) har på uppdrag av Vägverket studerat hur motorjournalister bedömer olika 
bilar i de tester och provkörningar som redovisas i dagspress och motortidningar. Urvalet av 
tidningar är detsamma som i ovanstående undersökning av annonser. Generellt kan sägas att 
de bilar som provkörs i genomsnitt har högre förbrukning jämfört med de bilar som säljs i 
Sverige. Bränsleförbrukningen är oftast inte heller något som journalisterna lägger speciellt 
stor vikt vid. Istället betonas sådant som köregenskaper och ”körglädje”. Pressens val av 
fordon och deras utlåtande i artiklar utgör en uppenbar riskfaktor för att bilköparna skall välja 
onödigt starka och därmed bränsletörstiga motorer.   

                                                 
12 I avsaknad av statistik på antalet förmånsbilar, beräknar Abrahamsson detta utifrån antalet bilförmåner enligt 
RSV och antagandet att förmånsbilen behålls i tre år. 
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EU:s strategi för minskade koldioxidutsläpp från nya personbilar 
EU Kommissionen har satt upp ett mål att det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya 
personbilar som säljs inom unionen senast år 2010 inte skall överskrida 120 g/km. Målet skall 
uppnås med hjälp av tre åtgärder. 
 

1. Avtal med bilindustrin där tillverkarna förbinder sig att minska koldioxidutsläppen 
från personbilar främst med hjälp av förbättrad fordonsteknik. 

 
2. Marknadsinriktade åtgärder för att påverka konsumenterna så att de väljer mer 

bränsleekonomiska bilar. 
 

3. Förbättring av konsumentinformation om bilars bränsleekonomi 
 
Den första punkten innehåller en överenskommelse med bilindustrin i Europa (ACEA), Japan 
(JAMA) och Korea (KAMA) om att det genomsnittliga koldioxidutsläpp för nya personbilar 
som säljs inom EU får vara högst 140 g/km 2008. För JAMA och KAMA gäller detta med ett 
års förskjutning d.v.s. 140 g/km skall vara uppnått senast 2009. Detta innebär att alla nya 
personbilar som släpps ut på marknaden under 2008/2009 i genomsnitt kommer att förbruka 
cirka 5,8 liter bensin per 100 km eller 5,25 liter diesel per 100 km. Överenskommelsen 
innebär ungefär en minskning på 25 procent för nya personbilars koldioxidutsläpp mellan 
1995 och 2008/2009. År 2002 hade man som snitt för EU-15 kommit ner till 167 g/km, vilket 
är en minskning med ca 10 procent sedan 1995. För att nå målet i överenskommelsen är 
nuvarande minskningstakt inte tillräcklig. 
 
Den andra punkten har hittills inriktats på att ta fram förslag till skattemässiga åtgärder för att 
minska koldioxidutsläppen från personbilar. 
 
Den sista punkten finns implementerad i ett EU-direktiv13. I Sverige finns direktivet sedan 
2002 implementerat i Konsumentverkets författningssamling. Det innehåller riktlinjer för 
information om nya personbilars bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och miljöklass14. 
Uppgiften om miljöklass är unik för Sverige. Riktlinjer säger att det skall finnas information 
om bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och miljöklass på eller i anslutning till de bilar som 
är utställda i bilhallar. Det skall i bilhallen även finnas en jämförelsetavla så att konsumenten 
enkelt kan jämföra olika bilmodeller och motoralternativ. Även i bilens instruktionsbok skall 
information finnas. Riktlinjer ges också att sådan information skall finnas i all annonsering av 
nya bilar i media, eterreklam undantagen. Vad det gäller det sistnämnda sägs också att 
informationen  
 
”skall vara lätt läsbar och får inte vara mindre framträdande än huvuddelen av annan 
lämnad information. Uppgifterna skall utan svårighet kunna uppfattas även vid en flyktig 
kontakt med marknadsföringen.” 
 
Formuleringen är densamma i Konsumentverkets riktlinjer och EU-direktivet.  Forsman 
(2004a) har på uppdrag av Vägverket gjort en genomgång av ca 1000 bilannonser i sex 
dagstidningar under december 2003 och fyra motortidningar under hela 2003 för att 
kontrollera hur riktlinjerna har följs. Resultatet var mycket nedslående, endast 3 procent av 
annonserna kunde sägas följa riktlinjerna. De flesta annonser faller på dålig läsbarhet och att 

                                                 
13 1999/94/EG 
14 Konsumentverkets författningssamling KOVFS 2002:2 
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texten är mindre framträdande än övrig information men för hela 30 procent av annonserna i 
dagspressen saknades helt information. Det är inte ovanligt att deklarationen ges med en 
teckenstorlek på 5 punkter.  
 

3.2.2 Lätta lastbilar 
 
För andra fordonsslag finns inga krav på att uppge koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning 
som för personbil. Det saknas också riktlinjer för hur detta skall mätas. För att följa upp 
utvecklingen av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för övriga fordonsslag är man ofta 
hänvisad till mätningar gjorda i olika forskningsprojekt. Underlaget är långt ifrån fullständigt 
och därmed är osäkerheterna förhållandevis stora. Avsaknaden av provmetod och krav på att 
ange koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning gör det också svårt att hitta fungerande 
styrmedel för minskade utsläpp.  
 
För lätta lastbilar har EU Kommissionen har tagit fram ett förslag till direktiv om en 
standardiserad metod för mätning av lätta lastbilars bränsleförbrukning. I direktivförslaget 
finns även krav på att förbrukning och koldioxidutsläpp skall redovisas, mer eller mindre på 
samma sätt som för personbilar (EU Kommissionen, 2004). Efter de första behandlingarna i 
rådet och parlamentet verkar det som att informationen skulle kunna vara tillgänglig för de 
minsta lätta lastbilarna, klass 1, från 2008 och för de två större klasserna 2 och 3 från 2010. 
 
För att få fram underlag för detta direktiv har EU Kommissionen låtit RAND (2004) göra en 
analys av utvecklingen av lätta lastbilars bränsleförbrukning. I denna redovisas en minskning 
av nya lätta lastbilars bränsleförbrukning på ca 10 procent mellan 1995 och 2002 för 
jämförbara modeller. Som underlag har man bl.a. använt tester som gjorts i motorpressen15. 
RAND har även tagit fram scenarier för framtida bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för 
lätta lastbilar baserat på trolig teknisk utveckling. Enligt dessa scenarier kan man vänta sig en 
ytterligare minskning av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp fram till 2010 på 10-15 
procent för jämförbara modeller. Den strukturomvandling som sker inom den lätta 
lastbilsflottan är inte inberäknad i vare sig denna minskning eller i minskningen mellan 1995 
och 2002. 
 
Under de senaste 10 åren har det skett en strukturomvandling av den lätta lastbilsflottan vad 
det gäller totalvikt och maxlastvikt. Det är framförallt lätta lastbilar med maximilast under 
1000 kg och med totalvikt mellan 1,6 och 2 ton samt mellan 2,5 ton och 3 ton som har ökat. 
Mer konkret kan sägas att det är små lätta lastbilar av typen småbil med flak eller skåp och 
lätta lastbilar av typen SUV som har ökat. Däremot har lätta lastbilar med god lastförmåga 
minskat i andel. Speciellt ökning av lätta lastbilar av SUV-typ är allvarligt ur ett 
energiperspektiv. 
 
Andelen lätta lastbilar som är dieseldrivna har ökat från 15 procent i slutet av 1993 till 56 
procent i slutet av 2003. I nybilsförsäljningen är andelen drygt 80 procent. Anledningen till 
den höga andelen är dels att det saknas en differentiering av fordonsskatten mellan bensin och 
dieseldrivna fordon på liknande sätt som för personbilar, samtidigt som både bränslepris och 
förbrukning är lägre för de dieseldrivna lätta lastbilarna.  
 
                                                 
15 Många motortidskrifter använder s.k. normslingor, en och samma slinga i verklig trafik, där man alltid gör 
mätningar av bränsleförbrukningen. Även om denna metod har brister ger den antagligen tillräcklig noggrannhet 
för att upptäcka större skillnader i förbrukning. 
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Antalet lätta lastbilar som ägs av hushåll har varit relativt konstant de senaste 10 åren. I 
dagsläget ägs 20 procent av de lätta lastbilarna av hushåll. Övriga stora ägare är 
byggverksamhet (23 procent), parti och detaljhandel (12 procent) samt jordbruk, jakt och 
fiske (11 procent). Det är också dessa näringsgrenar som står för den stora ökningen av antalet 
lätta lastbilar de senaste åren. T.ex. har antalet lätta lastbilar som ägs av företag inom 
byggverksamhet ökat med 33 procent mellan årsskiftet 1999/2000 och årsskiftet 2003/2004. 
Denna ökning kan inte förklaras av en allmän ökning av byggverksamhet utan beror antingen 
på att man skaffat fler fordon eller att de lätta lastbilarna har ersatt andra fordon. Någon trend 
liknande den i USA att privatpersoner skaffar lätta lastbilar istället för personbilar går ännu 
inte att påvisa i statistiken. Däremot är det fullt möjligt att firmabilarna används även privat 
istället för personbil. 
 

3.2.3 Tunga lastbilar 
 
Den specifika förbrukningen på motorer till tunga fordon har tidigare minskat relativt mycket 
genom införande av direktinsprutning, turboladdning, laddluftskylning. Sedan 1970-talet har 
motorns specifika förbrukning minskat med 10-15 procent (Scania, 2004a). Därtill kommer 
minskningar av luftmotstånd och övriga färdmotstånd. Både vad det gäller effektivare motorer 
och lägre färdmotstånd har de största vinsterna redan gjorts. Sedan början av 1990-talet har 
därför minskningen av bränsleförbrukningen mer eller mindre avstannat. En bidragande orsak 
till detta är införande av avgaskrav och det faktum att det finns ett motsatsförhållande mellan 
låga utsläpp av kväveoxider och låg bränsleförbrukning.  
 
Det är relativt svårt att göra trendanalyser av tunga lastbilars bränsleförbrukning, då storleken 
och lastförmågan har förändrats över åren. I Hammarström och Yahya (2001) finns en 
jämförelse mellan två olika undersökningar av lastbilars bränsleförbrukning vid transporter 
utförda i Sverige genomförda med 20 års mellanrum dels i slutet av 1970-talet och dels 1997. 
För treaxlig lastbil med släp anges förbrukningen till 55 l/100km i slutet av 1970-talet och till 
48 l/100 km 1997, en minskning med ca 13 procent. För skogstransporter anges liknande 
minskning medan man inte kunde påvisa någon minskning för semitrailer. Även om viss 
försiktighet måste beaktas vid jämförelserna, då undersökningsmetoderna skiljer sig något åt, 
ger resultaten uttryck för att verkningsgraden har ökat, att färdmotståndet minskat samt att 
bruttovikten ökat, särskilt vad det gäller semitrailer.  
 
Som tidigare har beskrivits har det gjorts en strukturomvandling av den tunga lastbilsflottan 
vilket gjort det möjligt att transportera allt tyngre last. Detta har bidragit till att förbrukningen 
per utfört transportarbete har kunnat minska mer än förbrukningen per körsträcka. Per tonkm 
kan bränsleförbrukningen för tunga lastbilar i fjärrtrafik ha minskat med ca 25 procent från 
slutet av 70-talet till slutet av 90-talet.  Den framtida potentialen för minskningar är som 
tidigare påpekat inte av samma storleksordning.  
 
Forskningsresultat pekar på att bränsleförbrukningen inte skulle ha minskat nämnvärt mellan 
Euro 1 och Euro 3. Utvecklingen därefter är svår att uttala sig om. Utsläppskraven för 
kväveoxider på motorer till tunga fordon skärps ytterligare såväl vid Euro 4 som vid Euro 5 
vilket om inget annat görs kommer driva upp förbrukningen. Scania anger dock att 
bränsleförbrukningen för deras nya lastbilar med Euro 4 motorer är 3 procent lägre än för 
tidigare generation, en minskning som har kunnat nås genom bl.a. förbättrad aerodynamik, 
smartare styrning av motorns kringsystem och minskad vikt (Scania, 2004b).  
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Figur 3.11. Genomsnittlig bränsleförbrukning för tung lastbil med släp vid genomsnittlig 
last16 (VTI, 2004) 

3.2.4 Tunga bussar 
 
Tunga bussar och lastbilar använder ofta motorer som bygger på samma grundmotor. Det som 
har beskrivits ovan vad det gäller motorer till tunga lastbilar gäller därför i stor utsträckning 
även bussar.   
 
Liksom för lastbilar har bränsleförbrukningen för bussar inte förbättrats nämnvärt under de 
senaste 10-15 åren (Stanley och Watkiss, 2003). Effektivisering har även motverkats av att en 
ökad andel av fordonen har försetts med luftkonditionering. Nyligen har observerats att man i 
samband med utbildning i sparsamt körsätt inte fått förväntade effekter i de fall där det 
samtidigt har skett ett byte från äldre bussar till nya bussar. Detta indikerar att förbrukningen 
skulle kunna vara högre för nya bussar jämfört med äldre bussar. 
 

3.2.5 Övriga vägtransportsätt 
 
Gång och cykel är ur energisynpunkt överlägset. De har också fördelen att de bidrar till bättre 
folkhälsa genom ökad motion. Den begränsade reshastigheten gör att de oftast bara ses som 
ett reellt alternativ till andra transportsätt vid resor kortare än 5 km. 
 
Elcyklar är numera oftast godkända som vanliga cyklar. De kräver att man trampar och 
elmotorn levererar endast en hjälpkraft17. Genom hjälpkraften kan El-cyklar förlänga den 

                                                 
16 För körning i tätort har en genomsnittlig lastfaktor på 45 procent använts och för körning på landsväg har 61 
procent använts. Lastbilen har en maxlast på 11,3 ton och släpet en maxlast på 19,9 ton. Underlag för 
simuleringarna bygger bl.a. på EU-projektet COST 346.  
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potentiella reslängden för cykeln och också öka möjligheterna att orka med last. En elcykel 
har med undantag för gång och cykel överlägsen energieffektivitet med en förbrukning på i 
storleksordningen  0,01 kWh per personkm (Powabyke, 2004 och egna beräkningar).  El-
cyklar fick relativt stort utrymme i den framtidsstudie som Steen m.fl. gjorde (Steen, 1997) 
 
Motorcyklar är i förhållande till det transportarbete de utför inte speciellt energieffektiva. Ofta 
har de en förbrukning som en modern bensindriven småbil eller i bästa fall något bättre. Detta 
innebär dock inte att det inte går att få fram bränslesnåla motorcyklar. Det har bara inte varit 
prioriterat hittills. Istället har prestanda och körglädje varit helt dominerande. På landsväg har 
motorcykeln nackdelen att luftmotståndet är förhållandevis stort, utan inkapsling av föraren är 
det svårt att ta fram en motorcykel med lågt luftmotstånd. I tätort där hastigheterna är lägre 
har detta liten betydelse och motorcykeln har här istället stor nytta av den låga vikten. Rent 
fysikaliskt talar den låga vikten för låg förbrukning i tätort. Övermotoriseringen gör dock att 
verkningsgraden i motorn är blir mycket låg och därmed förbrukningen inte speciellt låg. De 
motorcyklar som i dagsläget kommer närmast det ur energisynpunkt ideala 
motorcykeln/mopeden i tätort är mindre skotrar med fyrtaktsmotor eller direktinsprutad 
tvåtaktsmotor. Dessa kan ha bränsleförbrukning på mindre än 2,0 l/100km (0,2 kWh/km).  
 

3.2.6 Hastighet och körsätt 
 
Bränsleförbrukningen är tydligt kopplad till hastigheten för samtliga fordonstyper. Rent 
fysikaliskt hänger detta samman med att luftmotståndet ökar med kvadraten av hastigheten 
men även rullmotståndet ökar med hastigheten. Vid ett stopp eller hastighetsförändring ner till 
en given hastighet är också den förlorade rörelseenergin större vid en högre hastighet än vid 
en lägre.  
 
För personbilar är bränsleförbrukningen som lägst vid konstant fart mellan 50 och 80 km/h. 
Att bränsleförbrukningen ökar vid lägre hastigheter beror på att verkningsgraden för motor 
inklusive transmission minskar mer än färdmotståndet. Då belastningen ökar vid ökad 
hastighet ökar även verkningsgraden. Detta gör att bränsleförbrukningen, speciellt för bilar 
med hög effekt, inte ökar så mycket som den skulle göra om verkningsgraden var konstant. 
Utvecklingen av såväl konventionella motorer som alternativa drivlinor såsom 
parallellhybrider går dock mot mer jämn verkningsgrad. Med sådana drivlinor kommer 
energiförbrukningen öka mer vid högre hastigheter och även att minska vid lägre hastigheter.  
 
Räknar man in accelerationer och retardationer minskar dock bränsleförbrukningen även vid 
lägre hastigheter. Till exempel redovisar Hedström (1999) flera studier där man fått minskade 
emissioner vid sänkt skyltad hastighet från 50 km/h till 30 km/h. 
 
Bränsleförbrukningen för personbilar ökar med 9-13 procent (beroende av dataunderlag) då 
hastigheten ökar från 70 till 90 km/h, motsvarande ökning för tunga fordon är 22-26 procent 
(Johansson, 2001). För de tunga fordonen betyder också hastighetsförändringar betydligt mer 
än för personbilarna. 
 

                                                                                                                                                         
17 Elcykeln är konstruerad så att elmotorn kopplas in när trycket på tramporna ökar, t ex för att underlätta 
trampningen i uppförsbackar och i stark motvind. Elmotorn får endast förstärka kraften från tramporna. 
Elmotorn får heller inte ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim och nettoeffekten får inte överstiga 
250 watt. Under dessa förutsättningar räknas elcykeln som cykel. 
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Figur 3.12. Bränsleförbrukning för personbilar vid olika konstanthastigheter (Johansson, 
2001). Snitt avser fordonspark 2001, gammal är personbil utan katalysator, företrädesvis med 
förgasare och ny avser snitt för 2000/2001 års modell. 
 
På det statliga vägnätet överskred 58 procent av trafikarbetet gällande hastighetsgräns under 
2002. Det genomsnittliga hastighetsöverskridandet för de som körde för fort var ca 10 km/h. 
Hastighetsöverträdelserna resulterade i ett merutsläpp av koldioxid på cirka 700 kton 
(Vägverket, 2003).  
 
Utöver den direkta effekten av hastigheten på bränsleförbrukningen och energiförbrukningen 
har också hastigheten i ett längre perspektiv betydelse för trafikarbetet. Högre hastighet 
innebär att man på samma tid kan nå längre jämfört med vid lägre hastighet. Över en längre 
period innebär detta att man t.ex. kan bosätta sig längre ifrån bostäder och service med samma 
tidsuppoffring som tidigare. Hastigheten har även betydelse för val av transportslag där 
valmöjligheter finns. 
  
För godstrafiken har hastigheten betydelse för transportkapaciteten.  En minskad hastighet 
innebär antingen att man måste öka lastfaktorn eller öka antalet lastbilar för att man skall 
kunna transportera samma mängd gods på samma tid. Då alternativa transportslag finns kan 
sänkt hastighet för vägtrafik öka dessas konkurrenskraft gentemot vägtrafik. 
 
I glesbygdslänen är det vanligt med 110 skyltade även för vägar som inte är motorvägar, 
vilket är motiverat av de långa avstånden. I övriga län är den vanligaste 110 skyltade vägen en 
motorväg. 
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Tabell 3.2. Trafikarbete för olika vägtyper och skyltade hastigheter i olika delar av landet år 
2001 
 Glesbefolkade 

län18 
  Övriga län   

Skyltad 
hastighet 

Motorväg, 
Motortrafikled 
eller 4-fältsväg 

Vanlig 
väg 

Totalt Motorväg, 
Motortrafikled 
eller 4-fältsväg 

Vanlig 
väg 

Totalt 

110 0,59 1,73 2,31 7,82 0,44 8,26
90 0,23 5,25 5,48 2,69 12,99 15,68
70 0,06 2,82 2,88 1,94 8,54 10,49
50 0,02 0,93 0,95 0,21 2,48 2,68
30 0,00 0,01 0,01 0,00 0,03 0,03

Totalt 0,90 10,73 11,63 12,66 24,49 37,15
 
Vägverket driver projektet kallat ”Sparsam körning”. Syftet är att minska vägtransporternas 
koldioxidutsläpp genom att initiera och driva på insatser som leder till ett förbättrat körsätt. 
Sparsamt körsätt kan minska bränsleförbrukningen hos såväl personbilar som tunga fordon 
med 10 – 20 procent under optimala förhållanden och under förutsättning att förarna hela 
tiden tillämpar sparsamt körsätt. Långtidsuppföljningar visar på en minskning i medeltal på 3-
619 procent för såväl personbilar som lastbilar. Dessa siffror kan höjas något genom att 
använda olika former av motivationsåtgärder. I Nederländerna, där färddatorer subventioneras 
genom skattereduktion, har dessa visat ge en minskad förbrukning. Med nuvarande 
utbildningstakt och minskning enligt långtidsuppföljningarna beräknas sparsamt körsätt ge en 
reduktion på 120 kton koldioxid per år 2010. Om antalet utbildningar ökas något och 
kompletteras med informationsinsatser skulle en minskning på 400 kton kunna nå 
 

3.2.7 Sammanfattande beskrivning 
 
Bränsleförbrukningen vid verklig körning är utöver fordonets och motorns egenskaper även 
beroende av vägutformning, trafiksituation, skyltad hastighet, körsätt, reslängd, 
klimatfaktorer, last och utrustning. I figur 3.13 och 3.14 redovisas genomsnittlig 
bränsleförbrukning för olika fordonskategorier olika år som viktat medelvärde för olika 
årsmodeller.  
Mellan 1980 och 2000 minskade den genomsnittliga förbrukningen för bensindrivna 
personbilar och lätta lastbilar med 12 procent medan bränsleförbrukningen för motsvarande 
dieseldrivna fordon minskade med 18 respektive 20 procent. I detta inberäknas även 
förändringar av viktsförhållanden.  
 
För tunga fordon har det inte skett några märkbara minskningar av förbrukningen. För tunga 
lastbilar med totalvikt över 16 ton har det, om man räknar per km, till och med skett en 
ökning av förbrukningen med 14 procent. Detta hänger dock mycket ihop med ökad 
lastförmåga och ökad släpanvändning varför bränsleförbrukningen per tonkm inte har ökat.  
 
I beräkningarna av den genomsnittliga bränsleförbrukningen till figurerna har det gjorts en 
trendframskrivning av nya personbilars bränsleförbrukning enligt Abrahamsson (2004) och 
för nya lätta lastbilar enligt RAND (2003). Trendframskrivningen har bara gjorts fram till 

                                                 
18 Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten 
19 95 procentigt konfidensintervall för medelminskningen 
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2010, därefter har förbrukningen för nya fordon för enkelhetens skull antagits oförändrade 
fram till 2020. Troligtvis kommer bränsleförbrukningen för nya fordon fortsätta att minska 
även mellan 2010 och 2020 men för att komma fram till den utvecklingen krävs en djupare 
analys. Bränsleförbrukningen för nya motorcyklar, mopeder och tunga fordon har antagits 
oförändrade.  
 
Mellan 2020 och 2050 har det gjorts mycket grova uppskattningar av utvecklingen.  Vi har 
antagit att den specifika energiförbrukningen för tunga fordon under perioden minskar med 10 
procent samt att motsvarande minskning för personbilar och lätta lastbilar är ca 30 procent. 
För personbilar innebär det år 2050 att den genomsnittliga energiförbrukningen är 
motsvarande 5 liter bensin per 100 km och för tunga lastbilar med totalvikt över 16 ton 
motsvarande 37 liter diesel per 100 km. För motorcykel och moped har vi för enkelhetens 
skull antagit oförändrad specifik energiförbrukning, det har dock mindre betydelse för det 
totala utsläppet av koldioxid. 
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Figur 3.13. Genomsnittlig bränsleförbrukning för lätta fordon vid verklig körning olika år. 
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Figur 3.14. Genomsnittlig bränsleförbrukning för tunga fordon vid verklig körning 
 

3.3 Utveckling av bränslen 

3.3.1 Historisk tillbakablick och nuläge 
 
I dagsläget är bensin det dominerande bränslet för personbilar. För tunga fordon är diesel som 
drivmedel helt dominerande. Däremot var bilden annorlunda i början av 1950-talet. Då var 41 
procent av bussarna och 86 procent av lastbilarna bensindrivna. På den tiden fanns ett par 
hundra personbilar kvar från kriget som drevs med gengas, faktiskt dubbelt så många som vid 
denna tid drevs med diesel. Bilden förändrade sig snabbt och i början av 70-talet var fler 
lastbilar dieseldrivna än bensindrivna samtidigt som andelen dieseldrivna personbilar ökat till 
2,6 procent. Lätta lastbilar har tidigare till stor del varit bensindrivna. 1980 var 15 procent av 
de lätta lastbilarna dieseldrivna, i slutet av 2003 var andelen 54 procent samtidigt som andelen 
dieseldrivna av nyregistrerade lätta lastbilar var hela 82 procent (Vägverket, 2004b). 
Sammanfattningsvis kan sägas att det är klar trend mot ökad andel diesel som drivmedel i 
vägtransportsektorn. I huvuddelen av övriga Europa är andelen diesel ännu högre eftersom 
andelen dieseldrivna personbilar där är högre.  
 
Utöver gengas finns det några mer eller mindre långvariga försök att använda andra drivmedel 
än bensin och diesel. I början av förra seklet var det inte helt givet om de framtida fordonen 
skulle drivas med el eller bensin. Mellan 1941 och 1964 fanns trådbussar i Göteborg och 
Stockholm. Sedan 2003 finns en trådbusslinje i Landskrona. Jämfört med spårvagn har 
trådbussen fördelen att bullernivån är lägre och att infrastrukturen är enklare att bygga upp. 
 
Motorgas var ett populärt bränsle för ottomotorer under 70- och 80-talen. Bränslet består 
huvudsakligen av (fossil) propan som är gasformigt vid rumstemperatur. Intresset för 
motorgas var till stor del baserat på de subventioner som gjorde det ekonomiskt fördelaktigt 
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att använda bränslet. I förhållande till dåtidens bensindrift medförde motorgas även en 
minskad miljöbelastning. Genom införandet av effektiv katalytisk avgasrening försvann 
miljöargumenten för motorgas, subventionerna stoppades och det ekonomiska incitamentet 
för användning försvann. Intresset för motorgas som personbilsbränsle har därför mer eller 
mindre försvunnit i Sverige, men det används fortfarande i de flesta andra länder inom EU-15. 
(Vägverket, 2001). Störst är användningen i Nederländerna och Italien där det 1998 stod för 8 
procent respektive ca 5 procent av energianvändningen inom vägtransportsektorn (Eurostat, 
2001). 
 
El-bilar, med batteri som energibärare, har funnits i mindre skala under i stort sett hela 
bilismens historia. I slutet av 2003 fanns 471 lätta elfordon i trafik, huvuddelen av årsmodell 
1996 eller nyare. Huvuddelen av dessa fordon köptes in under KFB:s program för el- och 
hybridbilar. Detta är nu avvecklat och under 2003 inregistrerades endast 10 lätta elbilar. 
 
I spåren av oljekriserna under 1970-talet startades metanolprogram i USA, Japan, Nya 
Zeeland och även i Sverige. Det svenska metanolprogrammet omfattade totalt ett tusental 
fordon med olika inblandningsförhållanden från 5-100 procent (M5, M23 och M100). 
Tankningsmöjligheter byggdes också upp på vissa orter. Under slutet av 1970-talet drog sig 
dock alltfler intressenter sig ur programmet och försöken avslutades under 1980-talet 
(Egebäck, Walsh och Westerholm 1997). 
 
Det första flottförsöket i Sverige med etanolbussar påbörjades första gången 1985 i 
Örnsköldsvik. Detta har sedan följts av den stora satsningen i Stockholm från 1990 och i 
Skaraborg från 1993 (Månsson, 1998). Antalet bussar med etanoldrift var som flest i slutet av 
2001. Tillverkningen av bussarna har nu upphört och projekten går därför en osäker framtid 
till mötes. 
 
Personbilar som går att köra på bensin med en inblandning av etanol från 0 till 85 procent, s.k. 
FFV började introduceras 1995 i Sverige. I samband med introduktionen började ett nät av 
tankställen för E85 byggas upp i Sverige, redan 1997 fanns möjlighet att tanka E85 på ett 20-
tal tankställen i Sverige (Månsson, 1998). I dagsläget finns det på 96 tankställen fördelade 
över hela landet (Miljöfordon i Göteborg, 2004). I början fanns bara en bilmodell, Ford 
Taurus FFV. En klar nackdel med denna var den höga bränsleförbrukningen. Idag finns också 
bara en bilmodell, Ford Focus. Den finns både som kombi och kombicoupé men är till 
skillnad från den första modellen relativt bränslesnål. I dagsläget finns knappt 8000 FFV bilar 
i Sverige varav nästan alla är av den senare modellen.  
 
Huvuddelen av den etanol som används som fordonsbränsle i Sverige går till låginblandning, 
upp till 5 procent, i bensin. Under 2003 användes 124 500 m3 etanol till låginblandning 
19 000 m3 till bussbränsle och 3500 m3 till E85. Totalt stod etanol för 1,1 procent av den 
drivmedelsenergi som användes inom vägtransportsektorn under 2003 (Miljöfordon i 
Göteborg, 2004). 
 
Brasilien och USA är de största användarna av etanol som drivmedel. I Europa används det 
som fordonsdrivmedel utöver i Sverige även i Frankrike, Nederländerna, Polen och Spanien 
(Östman, 2004).  
 
Under 1980-talet påbörjades även försök med metangasdrivna bussar i Göteborg. Dessa drevs 
och drivs fortfarande till största delen på naturgas. Även andra städer såsom Malmö och Lund 
har numera naturgasdrivna bussar. Naturgasen har sedan följts av introduktion av 
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biogasdrivna bussar i Linköping, Trollhättan, Uppsala och Stockholm (Månsson, 1998). Till 
skillnad från etanol är intresset fortfarande stort för gasdrift från fordonstillverkarna. Under 
2003 nyregistrerades ca 80 gasdrivna tunga bussar och lastbilar. 
 
Personbilar som går att köra på både metan och bensin, bifuel, började introduceras under 
andra halvan av 1990-talet i Sverige. I dagsläget finns ca 3400 bifuel i Sverige. Modellutbudet 
är större än för FFV.  I dagsläget finns 35 tankställen för metangas (naturgas och biogas) i 
södra och mellan Sverige (Miljöfordon i Göteborg, 2004). 
 
Under 2003 levererades 11 miljoner normalkubikmeter biogas till vägtrafik vilket motsvarar 
0,1 procent av den drivmedelsenergi som användes inom vägtransportsektorn. Naturgas 
används som fordonsdrivmedel även flera andra länder i Europa såsom Italien, Österrike och 
Spanien. I Italien stod det 1998 för knappt 1 procent av drivmedelsanvändningen inom 
vägtransportsektorn (Eurostat, 2001) 
 
RME, rapsmetylester är ett dieselbränsle som har funnits i Sverige sedan 1990-talet. Det krävs 
oftast små, om ens några, förändringar av motorn för att man skall kunna köra på ren RME. 
Huvuddelen av de drygt 5000 m3 RME som används till fordon i Sverige går dock till 
låginblandning, 2 procent i diesel.  Det används även som fordonsdrivmedel i flera andra 
länder i Europa, bl.a. Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland (Östman, 2004). 
 
Tabell 3.3. Personbilar och lätta transportfordon fördelade på drivmedel m.m. (Miljöfordon i 
Göteborg, 2004) 
Fordonstyp Summa fordon dec 2003 Andel i procent 
Bensin 4 022 294 91,02% 
varav elhybrid 619 0,01% 
Diesel 384 765 8,71% 
Summa konventionella  4 406 440 99,72% 
Etanol E85 + bensinfordon 7 975 0,18% 
Gasfordon, gas+bensinfordon 
(metan/naturgas/biogas) 

3 439 0,08% 

Elfordon 481 0,01% 
Övrigt (gengas, motorgas, metanol) 357 0,01% 
Summa alternativa 13394 0,28% 
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Tabell 3.4. Tunga fordon > 3,5 ton totalvikt fördelade på drivmedel m.m. (Miljöfordon i 
Göteborg, 2004) 
Fordonstyp Summa fordon dec 2003 Andel i procent 
Bensin 1 837 2,09% 
Diesel 84 880 96,60% 
varav elhybrid 5 0,01% 
Summa konventionella  86 717 98,69% 
Etanolbussar 402 0,46% 
Gasbussar (metan/naturgas/biogas) 479 0,55% 

Gaslastbilar, renhållningsfordon 
(metan/naturgas/biogas) 

198 0,23% 

Elfordon inkl bränslecell 22 0,03% 
Övrigt (gengas, metanol) 50 0,06% 
Summa alternativa 1 151 1,31% 
 
Tabell 3.5. Levererad mängd drivmedel till vägtrafik 2003 (Miljöfordon i Göteborg, 2004) 
Drivmedel Levererad mängd 

2003 
Energimängd 
GWh, c:a 

Andel av energi i 
drivmedel 2003 

Bensin 5.535.000 48.000 55,3% 

Dieselolja 3.854.000 38.000 43,3% 

SUMMA konventionella drivmedel c:a 9.389.000 c:a 86.000 98,6% 

    

Etanol till låginblandning 5% i bensin 124.500 770 0,9% 

Etanol till E85-bränsle etanolbilar 3.500 20 0,02% 

Etanol till bussbränsle 19.000 120 0,1% 

    Summa etanol 147.000 910 1,0% 

Biogas till fordonsbränsle 11.045.000 110 0,1% 

Naturgas till fordonsbränsle 14.183.000 145 0,2% 

    Summa naturgas+biogas (metan) 25.228.000 255 0,3% 

RME rapsolja till låginblandning 2% i dieselolja 4.800 45 0,05% 

RME rapsolja 100% till bränsle I dieselbilar 600 5 0,006% 

    Summa RME rapsolja 5.400 50 0,06% 

Syntetisk dieselolja c:a 200 c:a 2 0,002% 

Elektricitet som drivmedel - c:a 2 0,003% 

LPG gasol försumbart   

Vätgas ? ?  

SUMMA alternativa drivmedel - c:a 1.220 1,4% 
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Slutsatsen är att petroleumbaserade bränslen fortfarande helt dominerar vägtransportsektorn. 
Resultatet av försöken av att introducera alternativ till dessa bränslen visar också att det 
hittills saknats konkurrenskraftiga alternativ till bensin och diesel samt att det saknats politisk 
vilja att långsiktigt driva utveckling av alternativa drivmedel. 
 
För att få igång utvecklingen behövs ekonomiskt starka aktörer med intresse av att driva 
utvecklingen framåt och investera i nya processer. Statens riktlinjer och åtgärder i form av 
regelverk och skattelättnader är fundamentala för att starta processen. Fasta, långsiktiga 
spelregler är nödvändiga för att marknaden ska utvecklas positivt. Industrirepresentanter 
hävdar att de behöver långsiktighet i regelverken, minst 10 år, för att kunna planera och 
investera i nya processer och produkter. 
 

3.3.2 Framtidens bränslen 
 
De bränslen som man hittills har genomfört försök med är inte de enda tänkbara alternativen 
till bensin eller diesel. De är dessutom långt ifrån säkert att det är de bästa alternativen. 
Ett stort antal olika kombinationer av bränslen och fordonsteknik är möjliga att använda inom 
ett framtida vägtransportsystem. Miljöegenskaperna hos fordonsbränslena beror på primär 
energikälla (kol, olja, biomassa etc.), energibärare (bensin, diesel, el etc.) och 
energiomvandlare (förbränningsmotor, förbränningsmotorhybrid, bränslecell etc.) 
Klimatpåverkan är till stor del beroende av valet av primärenergi men även av 
energieffektiviteten i de olika stegen från primärenergi till energianvändning i fordonet. 
Bränslecellsfordon och elbilar har potential till betydligt bättre energieffektivitet än 
konventionella fordon med förbränningsmotor. Detta är därför viktigt att beakta behovet av 
bränslen för dessa fordonstekniker vid bedömning av den långsiktiga potentialen för olika 
bränslen. Energieffektiviteten på hybridfordon är redan idag högre än för motsvarande fordon 
med enbart förbränningsmotor. 
 

 
 
Figur 3.15. Möjliga vägar för energi från primär energikälla till slutlig användning i fordon. 
ICEV, fordon med konventionell förbränningsmotor, HEV otto eller dieselhybrid, FCEV, 
bränslecellsfordon, BPEV elbil med batteri. (Johansson B, 2003)  
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Metan fås i dagsläget både som fossil naturgas och genom rötning av slam i 
avloppsreningsverk eller från soptippar (biogas). Ur ett långsiktigt klimatperspektiv är det 
biogas som är mest intressant. Studier visar att emissionerna från fordon drivna med metangas 
kan vara mycket låga. Storskalig tillgång på billig råvara för biogas saknas dock och 
distributionskostnaderna är acceptabla endast för fordon som tankas i depå eller om 
samdistribution med naturgas kan åstadkommas. Det är därför inte troligt att biogas kan få en 
speciellt stor marknadsandel. Däremot kan den få en större marknadsandel än i dag i vissa 
tätorter.  
 
FAME (fatty acid methyl ester), i Sverige helt dominerat av RME (rapsmetylester), kan 
användas antingen rent eller som inblandning diesel. RME ger vid användning i 
förbränningsmotorer inga direkta fördelar vad det gäller emissioner av hälsopåverkande 
ämnen jämfört med dagens dieselbränsle. FAME bedöms inte heller som utvecklingsbart som 
biodrivmedel, framför allt för att de potentiella volymerna är för små, priset för högt, den 
biologiska mångfalden kan hotas vid odling av ensidiga grödor och den ger inga fördelar som 
rent bränsle. FAME har unika smörjande egenskaper och dessa bör utnyttjas i form av additiv 
i olika ”torra” bränslen. Idag strävar oljeindustrin efter att reducera svavelhalten. Det medför 
ett torrt bränsle där FAME kan ha en stor framtida potential som smörjförbättrare.  
 
Etanol framställs framförallt genom jäsning av sockerrör, majs, sockerbetor eller spannmål. I 
Norrköping finns en kapacitet att producera på ca 50 000 m3 etanol per år från spannmål och i 
Örnsköldsvik ca 17 000 m3 per år genom vidareförädling av importerad vinetanol. Importen 
2003 av Europeisk vinetanol och Brasiliansk sockerrörs etanol var mindre än 100 000 m3.  
 
En ökad användning av etanol i ett kortare perspektiv, 10-15 år, kommer troligen att försörjas 
med import av Brasiliansk eller annan exotisk sockerrörsetanol. Produktionskostnaden för 
denna etanol anges till 1,75-2 kr/liter för nyare anläggningar och 2,5 kr/liter för äldre 
anläggningar (Östman, 2004). Detta kan jämföras med produktionskostnader för vinetanol 
som anges till 2,5 kr/liter och för etanol från spannmål och sockerbetor i Europa på 5 kr/liter.  
För etanol från icke EU-länder skall man dessutom lägga till en tull på 0,93 kr/liter och 
skillnader i fraktkostnader (frakt från Brasilien 0,35 kr/liter). Oavsett ursprung tillkommer en 
inblandningskostnad i bensin på 0,25 kr/liter. 
 
Ur ett livscykelperspektiv är sockerrörsetanol producerade i nyare anläggningar att föredra då 
det inte bedöms ge något nettotillskott av koldioxid, att jämföra med etanol från spannmål 
(Norrköping) som ger en koldioxidreduktion på 80 procent jämfört med bensin (Östman, 
2004). Motsvarande reduktion för vinetanol bedöms till 50 procent och för sockerrörs etanol i 
äldre anläggningar till 40 procent.  
 
Långsiktigt, 15-20 år, kan etanol från cellulosa ha möjlighet att konkurrera. 
Produktionskostnaden bedöms kunna bli 3-6 kr/liter (stor osäkerhet). Det har också fördelen 
framför spannmål att råvarubasen är betydligt större. Cellulosan kan fås från skog, restavfall 
från skogsindustrin men även energiskog. Energiskog ger större energiutbyte än spannmål per 
hektar odlad mark samtidigt som miljöpåverkan i form av kväveläckage och erosion är 
mindre.  I Örnsköldsvik finns en pilotanläggning för produktion av etanol från biomassa 
(cellulosa). Detta är ett viktigt utvecklingssteg eftersom cellulosa är en betydligt större 
råvarubas än spannmål. Om projektet faller väl ut kan, efter utvärdering, en kommersiell 
anläggning sedan byggas. Detta beräknas kunna ske tidigast 2009-2010. 
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Metanol och etanol är lämpliga bränslen för ottomotorer men går även använda i 
dieselmotorer om additativ tillsätts. Studier visar att etanol och metanol kan ge lägre 
emissioner av i stort sett alla avgaskomponenter jämfört bensin och diesel. 
 
Även DME kan framställas från naturgas. DME är dock till skillnad från metanol ett utmärkt 
dieselbränsle. Det kan dock inte användas direkt i befintliga dieselfordon utan kräver en för 
detta avsedd fordonsflotta. 
 
En attraktivt mellansteg i kedjan från primärenergi till fordonsbränsle är syntesgas (CO + H2). 
Denna kan framställas från förgasning av biomassa, eller koldioxidneutral råvara samt 
naturgas. Fördelen är att stort antal olika bränslen kan framställas ur gasen. Med relativt små 
ändringar i slutstegen på processen kan valfritt metanol eller DME framställas. Även 
syntetdiesel kan framställas ur syntesgas om processen inriktas på detta i ett tidigare stadium. 
Ur syntesgas kan även vätgas utvinnas. 
 
Syntesgas producerad från naturgas är en kommersiell process. Det gäller även framställning 
av syntetdiesel (Fischer-Tropschdiesel), metanol och DME från syntesgas. Det finns inga 
kommersiella anläggningar för framställning av syntesgas från biomassa idag, däremot finns 
en pilotanläggning i Värnamo som finansieras av bl.a. Energimyndigheten.   
 
Vissa studier pekar på att biodrivmedel baserade på syntesgas ger större utbyte till en lägre 
kostnad än cellulosabaserad etanol.  Fördelen med syntesgas framställd genom förgasning är 
att slutprodukten är nästan oberoende av råvaran vilket erbjuder en stor flexibilitet. 
 
Vätgas anses av många som det mest lovande bränslet men kräver ett helt nytt system för 
produktion, distribution och fordon. Mycket utvecklingsarbete återstår varför vätgas måste 
betraktas som en lösning först på lång sikt, 20 till 30 år. Dagens bränsleutveckling på kort sikt 
får inte förhindra eller försvåra för en kommande vätgasintroduktion. 
 

Synthetic gas 

DME H gas 

Natural gas Biomass 
Sun 

Water 
Wind 

Electricity 

Otto - diesel - 

hybrid 
Fuel cells 

Electricity 

batteries Diesel 

Waste 

F-T-Diesel 
and other 

HCs 

Methanol 

 
Figur 3.16. Användning av syntesgas som mellansteg för produktion av fordonsdrivmedel 
samt det långsiktiga alternativet med framställning av el och via detta även vätgas från sol-, 
vind- och vattenkraft. 
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Ibland nämns en eventuell brist på fossila bränslen som drivkraft för övergång till biobaserade 
bränslen och vätgas producerad från sol-, vind-, eller vattenkraft. Ofta nämns att de 
tillgängliga resurserna av råolja skulle räcka i ytterligare 45 år, men tar man även med tung 
råolja, oljeskiffer och oljesand skulle det räcka ytterligare 240 år med nuvarande användning 
(Johansson B., 2003). Även om råolja är den huvudsakliga primärenergin för transporter i 
dagsläget kan användningen av naturgas ökas betydligt. Även kol kan användas för att 
producera drivmedel, det gjordes redan under andra världskriget i Tyskland. Naturgasen kan 
ensamt täcka nuvarande behov inom transportsektorn under ytterligare 450 år och kol skulle 
kunna täcka det 1500 år.  Även med hänsyn till en ökad användning i länder såsom Kina och 
Indien kan därför någon brist på fossila bränslen inte ses under överskådlig tid.  
 
Priset på fossila bränslen kommer dock att öka i takt med att allt svårtillgängligare resurser 
måste utnyttjas och produktionsprocesserna för bränslena blir mer komplicerade. Kostnaden 
för alternativa drivmedel är relativt sett högre inom transportsektorn jämfört med energi och 
värmesektorn. Det är därför troligt att fossila bränslen kommer att behålla sin konkurrenskraft 
längre inom transportsektorn än inom andra sektorer.   
 
I medellångt perspektiv kan fördelningen mellan olika petroleumprodukter innebära vissa 
problem. Andelen diesel av petroleumprodukter har under lång tid ökat i Europa, dels som 
resultat av att godstransporter ökat mer än persontransporter men också genom att andelen 
dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar har ökat. Inom överskådlig framtid ser andelen 
diesel ut att öka ytterligare. Diesel konkurrerar även med flygbränsle (jet a1) vid 
framställningen. Diesel är i dagsläget billigare att framställa än bensin. En ökad andel diesel 
kommer att ställa högre krav på produktionsprocesserna och även öka behovet av korshandel 
av bensin och diesel med länder där andelen diesel fortfarande är låg såsom Japan och USA. I 
båda fallen innebär det att priset på diesel drivs upp. 
 
Förnybar energi stod 1998 för mellan 11 och 16 procent av världens energianvändning 
(Johansson B., 2003). Konventionell, ofta mycket ineffektiv användning av biomassa såsom 
uppvärmning och matlagning med ved, stod för tre fjärdedelar av denna användning. 
Potentialen för biomassa är ca 75 procent av nuvarande global energianvändning. Vind och 
solenergi har en potential som är större än nuvarande global energianvändning. Problemen är 
markanvändningskonflikter, problem med lagring av energi och inte minst kostnader.  
 
I det korta perspektivet kan det för Sveriges del vara aktuellt med ökad import av Brasiliansk 
sockerrörsetanol. Potentialen för ny produktionskapacitet i Brasilien är förhållandevis stor 
(tiotals miljoner m3 per år). Med ökad efterfrågan i andra länder riskerar priset drivas upp. 
 
Produktionskostnaden för alternativa drivmedel är i dagsläget betydligt högre än för bensin 
och diesel. Även i ett längre perspektiv kommer de alternativa drivmedlen att ha svårt att 
konkurrera om inte råoljepriser och produktionskostnaderna för bensin och diesel stiger 
kraftigt.  En skattereduktion är därför nödvändig om de alternativa bränslena skall kunna ta få 
någon marknadsandel. För att få till ny produktion t.ex. av etanol från cellulosa eller 
syntetdiesel krävs dessutom ytterligare styrmedel och långsiktigt stöd till forskning och 
utveckling. 
 
Biodrivmedel är för närvarande befriade från både energi- och koldioxidskatt inom ramen för 
maximalt 900 Mkr. Utnyttjas denna skattebefrielse fullt ut skulle biodrivmedel kunna ersätta 
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cirka 200 miljoner liter diesel och bensin år 2010 och minska vägtrafikens koldioxidutsläpp 
med 190-470 kton20.  
 
Enligt EU-direktivet om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara 
drivmedel bör biodrivmedel inom varje medlemsland år 2005 ha ersatt minst motsvarande 2 
procent av bensin- och dieselförbrukningen och 5,75 procent 201021. För Sverige motsvarar 
detta en reduktion av koldioxidutsläppet med 500-1200 kton. I underlagsmaterialet till 
direktivet ges också ett scenario till 2020, där biodrivmedel ersätter 8 procent av bensin- och 
dieselförbrukningen, och vätgas ytterligare 5 procent. Om 40 procent av vätgasen framställs 
från förnyelsebara energikällor skulle detta för Sverige totalt sett kunna ge en minskning på 
1400-3600 kton koldioxid år 2020.  
 
Det är för närvarande inte klart hur Sverige skall nå direktivets mål. Det är dock helt klart att 
det inte kommer att kunna nås med inhemsk produktion. Det mest troliga är att lösa det med 
import av Brasiliansk sockerrörsetanol annan exotisk sockerrörsetanol eller Europeisk 
vinetanol.  
 
I ett längre perspektiv kan inte vinetanol ses som något reellt alternativ.  Däremot kan man 
inte bortse från att sockerrörsetanol skulle kunna spela en viktig roll i en storskalig satsning på 
biobränslen.  
 
I delbetänkande från utredningen om förnybara fordonsbränslen SOU 2004:4 föreslås att alla 
bensinstationer senast 2008 skall tillhandahålla minst ett förnybart fordonsbränsle.  Detta 
skulle i praktiken innebära E85 eller RME. Biogas skulle bara spela en mindre roll då 
produktionskapaciteten är låg. RME kan visserligen tankas i en stor del av den befintliga 
dieselbilsflottan men är som påpekats ovan inte ett framtidsbränsle. E85 kräver bilar 
anpassade för detta bränsle. Eftersom inget annat land inom EU planerar en sådan 
introduktion skulle det innebära speciallösningar för den svenska marknaden.  Förslaget 
kommer därför inte främja introduktionen av alternativa bränslen på ett kostnadseffektivt sätt. 
Tvärt om kan förslaget, genom sina höga kostnader, leda till en motreaktion som kan fördröja 
den långsiktiga introduktion av förnybara drivmedel som är nödvändig. 
 
För ha potential att bli storskaliga måste fordonsbränslen uppfylla följande kriterier: 
 

− Investeringen i en ny infrastruktur måste erbjudas en tillräckligt lång avskrivningstid. 
Detta betyder att ett nytt heltäckande distributionssystem med höga 
investeringskostnader inte bör etableras förrän en rimlig grad av samsyn råder mellan 
flertalet av EU: s medlemsstater beträffande det specifika bränslets framtidsutsikter. 
Nya fordonsbränslen bör således vara kompatibla med omvärlden. För att nya 
drivmedel skall kunna nå en betydande marknadsandel i Sverige krävs att svenska 
fordon är harmoniserade med övriga EU-länders fordon,  

− Ge måttlig kostnad för reduktion av nettoutsläpp av koldioxid. Vissa produktionsvägar 
t.ex. ”vinetanol” och RME ger förhållandevis liten nettoreduktion av koldioxid i ett 
livscykelperspektiv. I vissa fall kan t.o.m. resultatet vara negativt. Att satsa på ett 
distributionssystem utan att säkerställa att produktionskedjan ger en betydande 
koldioxidreduktion kan inte anses vara kostnadseffektivt. 

                                                 
20 Koldioxidreduktion beroende av råvarubas och produktionsmetod. Sockerrörsetanol från äldre anläggningar 
reducerar koldioxidutsläppet med 40 procent jämfört med bensin och från nyare anläggningar med 100 procent. 
21 2003/30/EG 
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− Ska baseras på långsiktig råvarutillgång som ur livscykelsynpunkt innebär 
miljömässigt bra lösningar.  

− Ha hög effektivitet i ett systemperspektiv. Det är rimligt att anta att tillgången till 
bioråvara av olika slag kommer att vara begränsande. Exempelvis har redan en viss 
konkurrens uppträtt mellan skogsindustrin och energisektorn avseende skogsråvara. 
En hög systemeffektivitet ger mera bränsle per ton råvara, dessutom oftast till en lägre 
kostnad.  

 
Vägverket, Energimyndigheten, Vinnova och Naturvårdsverket har gemensamt pekat ut två 
tänkbara huvudvägar till en bred introduktion av förnyelsebara drivmedel (Vägverket m.fl. 
2003). Dessa är dels cellulosabaserad etanol och dels, vilket är mindre framlyft i debatten, 
syntesgas. På längre sikt bedöms vätgas producerad via elektricitet från sol vara av mycket 
stort intresse.  

Konkurrensen med annan energianvändning och andra råvarubehov samt påverkan på miljön i 
samband med energiproduktionen och genomförandet av transporterna gör att behoven av 
minskad trafik och energieffektivisering kvarstår även då huvuddelen av fordonsbränslena är 
framställda från förnybara energikällor. 
 
 

3.4 Koldioxid (och andra klimatgaser) 
 

3.4.1 Övergripande mål 
 
Det s.k. Kyoto-protokollet som kom 1997 innebar en första överenskommelse om att minska 
utsläppen av klimatpåverkande gaser. Genom Kyoto-överenskommelsen har EU förbundit sig 
att minska sina utsläpp av flera olika klimatgaser, däribland koldioxid med 8 procent från 
1990 till valfritt år mellan 2008 och 2012. En bördefördelning har även gjorts inom EU som 
bl.a. innebär att Sverige får öka sina utsläpp med 4 procent.  
 
Den nuvarande nationella klimatstrategin läggs fast i regeringens proposition Sveriges 
klimatstrategi 2001/02:55 som antogs av riksdagen i mars 2002. I strategin ingår mål på lång 
och kort sikt samt de styrmedel som bör prioriteras för att nå målet delmålet till 2008-2012. 
  
Underlaget till propositionen kom huvudsakligen från den parlamentariska kommitté som 
tillsattes våren 1998 och slutrapporterade april 2000. Kommitténs uppgift var att föreslå en 
samlad svensk klimatstrategi och åtgärdsprogram. Kommittén föreslog miljökvalitetsmål och 
utsläppsmål på lång och kort sikt för begränsad klimatpåverkan samt ett åtgärdsprogram som 
omfattade ett baspaket med åtgärder att införas omedelbart och ett tilläggspaket som kunde 
införas senare med snabb effekt om det bedömdes att genomförda styrmedel inte var 
tillräckliga.  
 
Miljökvalitetsmålet för begränsning av den mänskliga klimatpåverkan är i den nationella 
miljöpolitiken uttryckt som att halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.  
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Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 
äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att detta globala mål kan 
uppnås.  
 
I Sveriges klimatstrategi har innebörden av miljökvalitetsmålet för begränsad klimatpåverkan 
förtydligats till att:  
 

− Den sammanlagda halten i atmosfären av växthusgaserna koldioxid, metan, 
dikväveoxid (lustgas), svavelhexafluorid, fluorkarboner (FC) och HFC stabiliseras på 
en nivå lägre än 550 ppm (parts per million). Sverige ska verka för att det globala 
klimatarbetet inriktas mot detta mål. Målets uppfyllande är till avgörande del beroende 
av internationellt samarbete och insatser i alla länder. 

 
− År 2050 bör utsläppen för Sverige sammantaget vara lägre än 4,5 ton 

koldioxidekvivalenter per år och invånare, för att därefter minska ytterligare. 
 
Den andra strecksatsen motsvarar ungefär en halvering av utsläppen jämfört med 1990. 
Utsläppen från transportsektorn bör enligt gällande etappmål år 2010 ha stabiliserats på 1990 
års nivå. Detta långsiktiga mål innebär att halten växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på 
en nivå under 550 ppm koldioxidekvivalenter vilket innebär att halten koldioxid kommer att 
behöva stabiliseras på en nivå som understiger 500 ppm. Målet innebär således en skärpning 
jämfört med den nivå som angavs 1999 i miljömålspropositionen och de mål som uttalats 
inom EU.  
Som delmål på vägen att nå det långsiktiga klimatmålet ovan beslutades att:  
 

− De svenska utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden 2008–
2012 vara minst fyra procent lägre än utsläppen år 1990. Utsläppen skall räknas som 
koldioxidekvivalenter och omfatta de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollets och 
IPCC:s definitioner. 

 
Delmålet ska uppnås utan kompensation för upptag i kolsänkor och utan att inkludera 
användning av flexibla mekanismer.  
Målet har utgångspunkt i Sveriges utsläppsprognos i den tredje nationalrapporten till 
klimatkonventionen. Om utsläppstrenden visar sig vara mindre gynnsam än man nu förutser, 
eller att de åtgärder som vidtas inte ger väntad effekt, kan regeringen föreslå ytterligare 
åtgärder och/eller vid behov föreslå en omprövning av målet. Hänsyn skall då tas till 
konsekvenser för svensk industri och dess konkurrenskraft. 
 

3.4.2 Mål för transportsektorn 
 
Regeringen har fastställt följande etappmål för utsläpp i den transportpolitiska propositionen 
(1997/98:56) 
 

− Utsläppen av koldioxid från transporter i Sverige bör år 2010 ha stabiliserats på 1990 
års nivå.  
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SIKA har haft i uppdrag av regeringen att se över och lämna förslag till uppdaterade etappmål 
för transportpolitikens delmål om en god miljö (SIKA, 2003). I sin rapport föreslår SIKA 
följande etappmål. 
 

− År 2010 är utsläppen av klimatpåverkande gaser från transportsektorn högst tio 
procent högre än år 1990. 

− År 2020 har utsläppen minskat med minst tio procent jämfört med år 1990. 
 

3.4.3 Andra växthusgaser 
 
Vägtrafiken släpper även ut andra komponenter som påverkar klimatet. Både metan och 
dikväveoxid släpps ut från vägtrafiken.  
 
Troposfäriskt ozon är enligt IPCC den tredje viktigaste växthusgasen efter koldioxid och 
metan. Ämnen som bidrar till bildningen av ozon såsom kolmonoxid, kväveoxider och 
kolväten är därmed viktiga indirekta växthusgaser. Effekten är dock svår att kvantifiera och 
den exakta effekten beror mycket på var utsläppen sker. Storleksordningen på klimatpåverkan 
från dessa gaser ligger under 10 procent.  
 
Även partiklar påverkar strålningsbalansen. De påverkar det dock olika beroende vad är för 
typ av partiklar. Sotpartiklar ger en ökad växthuseffekt. 
 
I Kyotoprotokollet ingår följande ämnen 
 

− koldioxid  
− metan  
− dikväveoxid  
− fluorkolväten  
− fluorkarboner 
− svavelhexafluorid. 

 
Det är framförallt de tre förstnämnda som är av betydelse för vägtransportsektorn. 
Flourkolväten är dock också av intresse då detta används i klimatanläggningar i fordon samt i 
kylanläggningar i lastbilar.  Om man enbart räknar med koldioxid, metan och dikväveoxid 
står koldioxid för 96,5 procent av vägtrafikens klimatpåverkan, metan för 0,4 procent och 
dikväveoxid för 3,1 procent. Koldioxidens andel ökar dock eftersom utsläppen av övriga 
utsläpp minskar i takt med förbättrad avgasrening. Vår bedömning är därför att vi i 
åtgärdsanalys och strategi kan koncentrera oss på koldioxid. 
 
Av tabellen framgår att utsläppen av dikväveoxid ökar något. Anledningen är att det bildas 
dikväveoxid i katalysatorn under kallstart. I ett forskningsprojekt på TNO Nederländerna 
visar dock att problemet är övergående. För att klara övriga emissionskrav är det viktigt att 
korta ner uppvärmningsfasen vilket då även får effekten att tiden då dikväveoxid kan bildas 
minskar. Samma rapport visar dock att ett eventuellt nytt problem kan bli dikväveoxidutsläpp 
från tunga fordon utrustade med SCRdeNOx men även CRT 
 

49  



   

Tabell 3.6. Utsläpp av klimatgaser från vägtransportsektorn 
 
 

 Mton Mton CO2 ekv Andel av 
vägtrafikens 
växthuseffekt 

 GWP 1990 2003 1990 2003 1990 2003 
Koldioxid 1 16,948 19,162 16,948 19,162 97,9% 96,5% 
Metan 23 0,004 0,003 0,083 0,070 0,5% 0,4% 
Dikväveoxid 296 0,001 0,002 0,285 0,626 1,6% 3,1% 
Totalt för ovanstående 16,952 19,167 17,315 19,858 100,0% 100,0% 
       

3.4.4 Mål för vägtransportsektorn 
 
Både nuvarande etappmål och SIKA:s förslag till nya etappmål gäller hela transportsektorn. 
Vägtransporter stod 2001 för 69 procent av transportsektorns utsläpp av koldioxid om man 
räknar med bunkring till flyg och sjöfart eller 92 procent om man bortser från denna. Hur 
behovet av minskning av utsläppen för att klara etappmålen skall fördelas mellan 
transportslagen är inte klarlagt. Vi förutsätter här att alla transportslag skall minska sina 
utsläpp procentuellt lika mycket. 
 
För 2050 finns inget mål för transportsektorn utan endast ett sektorsövergripande nationellt 
mål. För att ta fram en klimatstrategi måste vi dock göra något antagande om hur 
vägtransportsektorn skall bidra till uppfyllandet av det nationella målet. Vi har tidigare 
konstaterat att det kommer ta längre tid att fasa ut fossila bränslen inom vägtransportsektorn 
jämfört med övriga sektorer. Det är därför rimligt att inte ställa lika hårda krav på 
vägtransportsektorns utsläpp.  
 
Med utgångspunkt från etappmål för transportsektorn, klimatpolitiskt mål samt det faktum att 
koldioxid står för mer än 96 procent av vägtrafikens klimatpåverkan kommer vi i denna 
strategi att arbeta med följande mål för vägtrafikens utsläpp av koldioxid i Sverige: 
 

− År 2010 har utsläppen stabiliserats på 1990 års nivå 
− År 2020 har utsläppen minskat med minst tio procent jämfört med år 1990 
− År 2050 har utsläppen minskat med minst 40 procent jämfört med 1990 

 
Den något lägre reduktionen till 2050 för vägtransportsektorn, 40 procent, jämfört med det 
långsiktiga nationella klimatmålet på 50 procent motiveras av att det är svårare för 
vägtransportsektorn att minska utsläppen jämfört andra sektorer.  Vi vill understryka att detta 
inte skall ses som något förslag på transportpolitiska mål för vägtransportsektorn, utan enbart 
som ett stöd i denna strategi. 

3.4.5 Möjligheter att nå målen med nuvarande utveckling 
 
Det står relativt klart att det inte är möjligt att klara vare sig nuvarande etappmål som de av 
SIKA föreslagna nya etappmålen utan att vidta mycket kraftfulla åtgärder. Att det inte heller 
går att nå målet år 2050 med nuvarande utveckling behöver knappast påpekas. Med 
nuvarande utveckling, en låt gå prognos (LGP), kommer det prognostiserade överskridandet 
av nuvarande etappmål år 2010 vara nästan lika stort som utsläppet från tunga lastbilar över 
16 ton totalvikt, vilket är huvuddelen av lastbilstransporterna. År 2020 finns inte utrymme för 
mer än det prognostiserade utsläppet för personbilar.  
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Figur 3.16. Vägtrafikens utsläpp med nuvarande utveckling enligt ”låt gå prognos”, (LGP). 
 
I figur 3.17. redovisas samma utveckling fast på ett annat sett utifrån de tre faktorerna, 
trafikarbete, energianvändning per km och andelen fossila bränslen. I figuren redovisas även 
produkten faktorerna, koldioxidutsläppet. I figuren har även lagts in produktionen av 
biobränslen, vilket är knappt synbart, och antagit att denna kan hållas vid 2003 års nivå. 
Prognoser för de två andra faktorerna trafikarbete och specifik energiförbrukning är hämtade 
från respektive kapitel. Det prognostiserade utsläppet för 2050 är nästan tre gånger större än 
målnivån. Givetvis är osäkerheterna mycket stora i speciellt vad det gäller antagandena för 
2050. Men även med hänsyn till denna osäkerhet kommer det att behövas mycket kraftfulla 
åtgärder för att klara målen. 
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Figur 3.17 Utveckling av trafikarbete, energiförbrukning, andel fossila bränslen och 
koldioxidutsläpp. 
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4 Åtgärder och styrmedel för minskade utsläpp av växthusgaser. 
 
I detta avsnitt redovisas relativt kortfattat ett antal grupper av åtgärder och styrmedel som 
bedöms ha potential att minska klimatpåverkan från framförallt vägtransportsektorn, men i en 
del fall påverkas även andra delar av transportsektorn. Vägverket har genom uppdraget givits 
möjlighet att lämna förslag på ändringar i befintlig myndighetsorganisation. Vägverket 
föreslår inga sådana ändringar, däremot en ökad samordning mellan olika myndigheter. 
Bakom åtgärds- och styrmedelsgrupperna ligger ett stort antal enskilda styrmedel och 
åtgärder. En detaljerad lista med referenser återfinns i bilaga 1. Vi följer här samma indelning 
som i resten av rapporten, d.v.s. 
 

− samhälle och transportefterfrågan 
− ökad energieffektivitet 
− bränslen. 

 
Vi gör nedan ingen åtskillnad på åtgärder och styrmedel utan grupperar dem utifrån vad vi vill 
åstadkomma. 
 

4.1 Samhälle och transportefterfrågan 
 
Den ekonomiska utvecklingen har gjort det möjligt för flertalet hushåll den rikare delen av 
världen att ha tillgång till egen bil. Samhällsstrukturen har allt eftersom anpassats efter denna 
tillgång. Utvecklingsländerna är på väg åt samma håll. Affärer och service flyttar allt längre 
bort från konsumenterna, resvägen till arbetet blir allt längre, skolvägen blir farlig på grund av 
bilar och så vidare. Det har därmed blivit svårare och vissa fall till och med farligt att inte 
använda sig av bil. Utvecklingen har också lett till att bilen har tagit marknadsandelar från 
mer energieffektiva kollektiva transporter. Högre hastigheter i transportsektorn genom vägar 
som medger högre hastigheter, ökat snabbtåg och flyg har gjort det möjligt att förflytta sig allt 
längre på samma tid och därmed medverkat till att öka transporterna. 
 
Allt mer av de varor vi konsumerar produceras allt längre bort och även korshandel med 
likartade varor ökar. Det totala transportarbetet fram till färdig produkt ökar också.  
Utvecklingen är möjlig genom att transportkostnaderna oftast bara är någon procent av värdet 
på varorna. Lastbilstransporterna är ofta enklare rent logistiskt och det är ett av skälen till att 
de ökar snabbare än för andra transportslag.  
 
Det grundläggande besluten vad det gäller både persontransporter och godstransporter ligger 
på den strategiska nivån, det vill säga uppkomsten av transportbehovet. Hittills har dock stor 
del av åtgärderna fokuserats på den operativa nivån. 
 

52  



   

4.1.1 Transportsnål bebyggelsestruktur 
 
För att vända nuvarande trend med ett ökat bilresande måste bebyggelsestrukturen anpassas så 
att större del av ärendena kan utföras till fots, med cykel, elcykel eller med kollektivtrafik 
med tillfredställande beläggningsgrad. Lösningarna skiljer beroende på storleken på stad.  
 
Förslag till åtgärder: 
Gemensamt för alla städer är att bebyggelsen bör förtätas genom att ta i anspråk 
parkeringsytor, gammal industrimark och att annan redan exploaterad mark tas i anspråk.  

För storstäder bör bebyggelsen planeras i form av decentraliserad koncentration (alternativt en 
tät tillväxt av stadens centrala delar) kring knutpunkter, vilket underlättar gång, cykel och 
kollektivtransport. Det bör även behållas och utvecklas en decentraliserad tillgång på 
dagligvaruaffärer, daghem, skolor etc. 

I storstäder och medelstora städer bör infartsparkeringar ordnas vid spårnätets mer perifera 
stationer.  

För mindre och medelstora städer bör det planeras för en tät stadskärna, vilket underlättar 
gång, cykel och kollektivtransport. Tillkommande bebyggelse bör planeras så att gång- och 
cykeltrafik gynnas och i anslutning till kollektivtrafikstråk. 

För glesbygd bör funktionsintegrering underlättas, både vad gäller transportverksamhet och 
stationär serviceverksamhet (post, bibliotek, café, telekontor etc.). 

Förutsättningarna för att en ökad användning av mobilitetsplaner i Sverige bör utredas. 
 
Generellt är det kommunerna som ansvarar för den fysiska planeringen. Förändringar behövs 
dock av lagstiftningen, bl.a. av plan och bygglagen, så att kommunerna får stöd för en 
transportsnål planering. Planeringen bör samordnas i ett regionalt perspektiv. Lagstiftningen 
bör konkretiseras när det gäller vissa mellankommunala frågor. Det kan göras genom krav på 
samordning och konsekvensanalys i kommunernas nya översiktsplaner. Länsstyrelsens roll 
blir att se till att samverkan sker, inom Plan- och bygglagens ram. Kunskapsstöd och 
metodutveckling borde vara en uppgift för Boverket. Lagstiftningen bör vara restriktiv vad det 
gäller extern etablering av köpcentra etc. Transportplaner bör upprättas för 
transportgenererande verksamheter, framförallt vid nyetablering. Förändrad planering räcker 
dock inte, den måste understödjas av andra åtgärder som skapar incitament för ett 
transportsnålt samhälle. 

Effekt på koldioxidutsläppen 
Åtgärderna får effekt först på sikt. Potentialen är bedömd tillsammans med åtgärden ”hållbar 
planering av vägtransportsystemet”. Storleken på effekten är beroende av ett antal olika 
faktorer och osäkerheten är därför stor. Åtgärderna har dock betydande potential och är en av 
de viktigaste åtgärderna för att klara målen. I åtgärdspaketet har vi även räknat in de indirekta 
effekterna på trafikarbetet av sänkta skyltade hastigheter som tas upp under åtgärdspaketet 
”lägre tempo för ökad energieffektivitet och dämpad efterfrågan”. Till 2020 bedöms 
åtgärderna ha minskat utsläppen med 700 kton och till 2050 med 2170 kton.   
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Övriga effekter 
Åtgärderna är positiva även för andra miljömål då det leder till mindre trafik och minskat 
intrång. Om buller åtgärdas längs spårburen trafik kan även betydande positiva effekter nås 
för buller.  Samtidigt innebär en koncentration och förtätning att tillkommande bostäder och 
arbetsplatser sker i områden som idag har hög bullerbelastning och luftföroreningsproblem. 
Tillgängligheten ökar för dem som inte har tillgång till bil. Positiva effekter kan även väntas 
för trafiksäkerhet genom minskad biltrafik. En ökad styrning och planering av 
samhällsstrukturer kan innebära minska valfrihet vad avser boendemiljöer och vid 
företagsetableringar.   

Kostnader 
Vid långsiktig planering av nybyggnad bedöms inte åtgärderna leda till ökade kostnader om 
de kan genomföras på ett sätt som i övrigt upplevs som attraktivt. Att åtgärda befintlig miljö 
kan dock kräva omfattande insatser om de inte anpassas till en naturlig förnyelse av 
bebyggelsen. Eftersom åtgärden minskar biltrafiken leder den även till minskade 
transportkostnader, samtidigt kan byggkostnaderna öka och det kan finnas ökade behov för 
kostsamma infrastruktursatsningar. 
 

4.1.2 Synliggör näringslivets transporter 
 
För godstransporterna är det avgörande att transportfrågorna och deras påverkan lyfts upp på 
den strategiska nivån. Den nuvarande utvecklingen med ökade godstransporter, fram och 
tillbaka inom landet och mellan länder över hela världen kan ifrågasättas. Samtidigt drivs 
denna utveckling fram av minskade produktionskostnader och det faktum att 
transportkostnaderna bara utgör någon procent av varuvärdet. Det innebär att enbart ökade 
skatter och avgifter inte kommer att påverka utvecklingen i någon större omfattning.  
 
Ett sätt att lyfta transportfrågorna till den strategiska nivån är att på olika sätt för företagens 
ledning tydliggöra vad olika beslut inom företaget innebär för mängden transporter och 
klimatpåverkan. På motsvarande sätt bör effekter av olika politiska beslut redovisas för 
ansvariga politiker.  
 
Förslag till åtgärder 
Ge utvecklingsstöd till transportköpare22. Utredningar som kan visa möjlighet för företag att 
minska transporter genom omläggning av produktion och lager bör stödjas av staten.   

Inför krav på koldioxidredovisning där olika typer av transporter är väl synliga i företagens 
ekonomiska redovisning, årsrapporter, miljörapporter och miljöredovisning.  

Inför koldioxidrevisioner av företagens verksamhet inklusive dess transporter. 

För in transporterna i handeln med utsläppsrätter för att på så sätt lyfta transporterna till den 
strategiska nivån. 

Genomför försök med CO2-märkning av dagligvaror med utgångspunkt från existerande 
miljömärkning. 
 

                                                 
22 I stort sett hela näringslivet och offentliga sektorn köper någon form av transporter antingen direkt eller 
indirekt, de är transportköpare. Utvecklingsstödet bör dock gå till företag etc. där potentialen till minskningar av 
koldioxidutsläppet är stora men även för att ta fram goda exempel i andra fall. 
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Näringslivet har stort eget ansvar att verka i denna riktning. Vägverket bör kunna bidra med 
kunskap, metodstöd och forskningsmedel. Det sistnämnda bör även andra 
forskningsfinansiärer kunna bidra till. Införandet av tvingande åtgärder behöver beslutas av 
regering och riksdag. 

Effekt på koldioxidutsläppen 
Effekten av åtgärderna är svårbedömd. Ett utvecklingsstöd på 100 miljoner om året där varje 
utredning i snitt kostar ca 300 000 kr bedöms ge en minskning av koldioxidutsläppet på 48 
kton till 2020. Till 2010 räknas halv effekt och till 2050 görs en uppräkning med prognosen 
för koldioxidutsläppet för relevanta tranporter till 70 kton. Att föra in transporterna i handeln 
med utsläppsrätter leder inte nödvändigtvis till minskning av transporternas utsläpp. Motivet 
till ett sådant system är att minska kostnaderna för att nå ett utsläppsmål genom att säkerställa 
en kostnadseffektiv bördefördelning mellan de handlande sektorerna. Det kan mycket väl 
bidra till en ökning av transporternas utsläpp, givet att det nationella klimatmålet nås. Att 
släppa in transporterna i ett handelssystem för utsläppsrätter innebär att ett särskilt mål för 
transportsektorns utsläpp blir överflödigt. 
 

Övriga effekter 
Åtgärderna är positiva även för andra miljömål då det leder till mindre trafik. Minskad trafik 
är även positiv för tillgänglighet och trafiksäkerhet. Åtgärderna bygger på att påverka de 
transporter som det är företagsekonomiskt lönsamt att minska. Detta innebär att åtgärderna är 
positiva, näringspolitiskt och för transportkvalitén.  

Kostnader 
Åtgärderna är totalt sett lönsamma för företagen. Utvecklingsstödet ger en 
kostnadseffektivitet på ca 50 öre per kg koldioxid. 
 

4.1.3 Hållbar planering av transportsektorn 
 
Ny eller förbättrad väginfrastruktur kan leda till ökat transportarbete. Förkortade restider gör 
att resmål längre bort kan nås på samma tid. Ökad kapacitet för att åtgärda trängselproblem 
leder till ökad trafik och efter en tid till nya trängselproblem, om inte avgifter tillämpas.  
 
Ett långsiktigt hållbart transportsystem kommer inte att tåla en fortsatt trafikutveckling i den 
takt som hittills skett. Hänsyn bör tas till detta i planeringen av transportsektorn dels för att 
nya vägar kan leda till mer trafik och dels för att man kan riskera att genomföra vägprojekt 
som inte är lönsamma med en dämpad trafikutveckling. 
 
Samhällets önskemål om att underlätta en regionförstoring kan leda till ökad 
transportefterfrågan som sin tur leder till ökade utsläpp av klimatgaser. Denna målkonflikt 
behöver belysas för att hitta funktionella lösningar som underlättar en regional ekonomisk 
utveckling utan att äventyra klimatmålen.  
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Förslag till åtgärder: 
Utbyggnad av väginfrastruktur som förkortar restiden i tätbefolkade delar av landet, leder till 
ofta till ökad trafikvolym. För att dämpa trafiktillväxten bör man därför vid sådan utbyggnad 
kombinera den med vägavgifter eller andra åtgärder som dämpar transportefterfrågan. 
 
Planeringen bör även på ett bättre sätt ta hänsyn till minskad transportefterfrågan som fås av 
andra åtgärder. Detta är viktigt för att undvika utbyggnad som inte är samhällsekonomiskt 
lönsam. Fyrstegsprincipen bör utvecklas och i större grad implementeras i 
infrastrukturplaneringen. 
 
Det bör också finnas en större samordning i planeringen av transportsektorn så att satsningar 
som har stor potential till att minska energianvändningen kan göras oberoende av 
transportslag.  
 
Den första åtgärden kräver ett utvecklingsarbete för att hitta effektiva metoder på 
nätverksnivå och i det fallet vägavgifter skall användas i större utsträckning i Sverige så 
kräver det en fortsatt utveckling baserat på erfarenheterna från Stockholmsförsöket.  
 
Den andra åtgärden kan genomföras redan idag av berörda myndigheter genom att i 
planeringen använda sig av en transportprognos som är förenlig med klimatmålen. Det skulle 
dock ge bättre styrning om det fanns klimatmål för transportsektorn på längre sikt än 2010 
gärna nedbrutet på vägtransportsektorn. 
 
Den sista åtgärden kräver ökat samarbete mellan olika myndigheter i planeringsprocessen, 
framförallt mellan Banverket och Vägverket samt ökade förutsättningar för att inrikta insatser 
till befolkningstäta områden. 

Effekt på koldioxidutsläppen 
Bedöms tillsammans med ”transportsnål bebyggelse”. 

Övriga effekter 
Bedöms tillsammans med ”transportsnål bebyggelse”. 

Kostnader 
Bedöms tillsammans med ”transportsnål bebyggelse”. 
 

4.1.4 Kollektivtrafik som attraktivt alternativ till bilen 
Kollektivtrafik med tillfredställande beläggning är betydligt mer energieffektiv än 
personbilstransporter. Kollektivtrafiken måste göras mer attraktiv och kundanpassad. För att 
en stadsbuss skall kunna vara energieffektivare än ensamförare i bil krävs en 
medelbeläggning på ca 10 procent, Bantrafik kan klara något lägre beläggningsgrad. Kan man 
inte komma upp i en sådan beläggning måste annan typ av trafik övervägas. Lösningarna för 
att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och energieffektivare varierar beroende på stadens 
storlek eller om trafiken gäller landsbygd. 
 
Ett mer kundorienterat arbetssätt bör etableras inom kollektivtrafikbranschen. Detta kan 
åstadkommas genom att stärka kundernas inflytande, arbeta med kvalitetssäkring och utveckla 
trafiken i trafikstarka områden. Kvalitet och standard bör höjas i hela resan, det bör ske en 
riktad marknadsföring mot tydligt definierade kundgrupper samt en ökad prisdifferentiering. 
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Att inrätta resenärsråd som ett forum för diskussioner om kvalitet i och utveckling av 
kollektivtrafiken är angeläget. 
 
Förslag till åtgärder: 
Standardisering av fordon, biljettsystem och information så att resenären upplever 
kollektivtrafiken som mer lättillgänglig. Standardiseringen minskar även kostnaderna för 
trafikhuvudmännen.  

Marknadsföring till hushållen om kollektivtrafikens fördelar och möjligheter.  

I storstäderna byggs spårtrafiken ut. 

I stora och medelstora städer ökas stadsbussarnas snitthastighet väsentligt genom smidiga 
biljettsystem, optimerade hållplatsavstånd, förtur i korsningar och egna körfält. Detta innebär 
att servicenivån i kollektivtrafiken höjs samtidigt som kostnaderna sänks. För de stora och de 
största medelstora städerna kan spårvägslinjer införas. Förbättrade informationssystem i 
realtid för kollektivtrafikresenärer införs också. 

Tryggheten och inte bara trafiksäkerheten i kollektivtrafiken måste öka.  

Cykel, gång och kollektivtrafik prioriteras i alla led av trafikplaneringen. Enkelhet och 
snabbhet är ledord.  

Stadsbussar och interurbana kollektivresor används i mindre städer. 

I områden och vid tider då det är glest mellan resenärerna då det inte går att få 
energieffektivitet med tidtabellstyrd kollektivtrafik bör anropsstyrd kollektivtrafik provas.  

Möjligheterna till effektivisering av samhällsbetalda resor23 genom flexibelt utnyttjande av 
kollektivtrafik m.m. bör fortsätta. 
 
Nationella och lokala väg och banhållare har ansvar för att kollektivtrafiken prioriteras i 
trafikplaneringen. Vägverket avser att tillsammans med Banverket, regionförbund eller 
kommunala samverkansorgan, trafikhuvudmän m.fl. medverka i att utveckla den strategiska 
och långsiktiga planeringen av kollektivtrafiken. Samordning och standardisering bör drivas 
av nationell myndighet. Information och direktbearbetning är oftast lönsam och med rätt 
utformade avtal bör det ligga i trafikutövarens intresse att rekrytera resenärer. Men att det 
skall göras kan även tas med i upphandlingen.   

Effekt på koldioxidutsläppen 
Energianvändning och koldioxidutsläpp vid god beläggning i kollektivtrafik är mycket lägre 
jämfört med motsvarande transporter med personbil. Effekten av åtgärden beror därför på hur 
stor överflyttning som kan fås från personbil till kollektivtrafik med god beläggning. Vi har 
här räknat med en potential på 15 kton till 2010, 40 kton till 2020 och 235 kton till 2050. 2050 
är ett enkelt räkneexempel som bygger på att beläggningen ökar med 30 procent.  

Övriga effekter 
Åtgärderna bedöms kunna ge minskade utsläpp av övriga luftföroreningar förutsatt att rena 
fordon och bränslen används. Det kan finnas risker för ökat buller på en del platser om inte 
bulleråtgärder görs samtidigt. Minskad biltrafik ger minskad trängsel och minskade behov att 
bygga ut väginfrastrukturen. Generellt sett är trafiksäkerheten hög inom kollektivtrafiken 
jämfört med andra transportsätt även om den kan förbättras. Tillgängligheten ökar särskilt för 

                                                 
23 Färdtjänst, skolbuss m.m. , 
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dem som saknar tillgång till bil. En ökad användning av effektiv kollektivtrafik för 
samhällsbetalda resor ökar möjligheterna till att nå tillgänglighetsmålet för kollektivtrafiken 
år 2010. Transportkvaliteten antas också att förbättras genom effektivare kollektivtrafik och 
minskad restid med personbil.    

Kostnader  
Kostnader för ökad kollektivtrafik har tidigare satts relativt högt. I Vägverket 1999a nämns 12 
kr per kg koldioxid. Detta innefattar dock huvudsakligen fysiska åtgärder. Informations och 
marknadsföringsåtgärder har visat sig förhållandevis effektiva. Det kan handla om 
direktbearbetning av hushåll. Marknadsföring genom att under några månader erbjuda gratis 
kollektivtrafik har även visat sig vara företagsekonomiskt lönsamma. Åtgärder av detta slag 
och andra åtgärder som är företagsekonomiskt lönsamma kan genomföras relativt omgående. 
Fysiska åtgärder bör däremot genomföras mer på sikt och då tillsammans med åtgärder för 
transportsnål bebyggelse. 
 

4.1.5 Cykel tar marknadsandelar från bilen i kortväga persontransporter 
 
Cykel har potential att framförallt minska framförallt bilresor som är kortare än 10 km. Resor 
av denna längd står för 4 procent av persontransportarbetet varav bilresor står för 53 procent. 
Elcykel är ännu inte så frekvent men skulle eventuellt även kunna minska bilresor som är 
ännu något längre.  Ökad cykling har troligen även betydelse för att skapa en transportsnål 
samhällsstruktur. 
 
Förslag till åtgärder: 
Cykel- och gångtrafik prioriteras i alla led av trafikplaneringen. Enkelhet, snabbhet, trygghet 
och säkerhet är ledord.  

Andra åtgärder för att stimulera cykling är sammanhängande cykelbanenät, förbättrad 
vägvisning, förbättrat underhåll, övervakade cykelparkeringar och möjligheter att ta med 
cyklar på både kortväga och långväga kollektivtrafik.  

Ett alternativ i storstäder är att erbjuda lånecyklar vid större hållplatser för kollektivtrafik. 

Information om cykelvägar bör finnas lätt tillgänglig.  

Cykelleder bör där så är lämpligt även byggas ut på landsväg för att möjliggöra 
arbetspendling. 
 
Vägverket, Länsstyrelserna, regionala självstyrelseorgan och kommunerna har ansvar  
för att cykel och gång prioriteras i trafikplaneringen och i samband med drift och underhåll. 
Detta innefattar även anordnande av cykelparkeringar. Nationella och kommunala 
myndigheter bör tillsammans med intresseorganisationer verka för ökad cykling. Vid såväl 
nationell som lokal upphandling av kollektivtrafik bör ställas krav på att cyklar skall kunna 
tas med på kollektivtrafiken. Krav kan då eventuellt även ställas på att tillhandhålla 
lånecyklar.  

Effekt på koldioxidutsläppen 
Cykel är helt överlägsen andra transportsätt, förutom gångtrafik, vad det gäller 
energianvändning och koldioxidutsläpp. Potentialen begränsas av att cykeln främst kan ersätta 
kortare bilresor upp till 10 km. Vi har här räknat med en potential på 17 kton till 2010, 54 
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kton till 2020 och 251 kton till 2050. Potentialen 2050 bygger på att 25 procent av bilresorna 
under 10 km flyttas över till cykel. 

Övriga effekter 
Åtgärderna är positiva även för andra miljömål då de leder till minskad trafik och minskat 
behov av utbyggnad av väginfrastruktur. Åtgärden är totalt sett även positiv för folkhälsan. 
Effekten på trafiksäkerheten är svårbedömd och beror till stor del på utformning av 
cykelvägnät och hjälmanvändning. Tillgängligheten ökar särskilt för dem som saknar tillgång 
till bil. Transportkvaliteten antas också att förbättras genom bättre cykelvägar och minskad 
restid med personbil.    

Kostnader  
Kostnader för ökad gång- och cykeltrafik har tidigare satts relativt högt. I Vägverket 1999a 
nämns 7 kr per kg koldioxid. Detta innefattar dock huvudsakligen fysiska åtgärder. Liksom 
för kollektivtrafik har dock informations och marknadsföringsåtgärder visat sig förhållandevis 
effektiva. Åtgärder av detta slag kan genomföras relativt omgående. Fysiska åtgärder bör 
däremot genomföras mer på sikt och då tillsammans med åtgärder för transportsnål 
bebyggelse. 
 

 
Figur 4.1. Lånecyklar vid större hållplatser för kollektivtrafik i storstäder, här i Wien, 
Österrike. 

4.1.6 Bilpooler och samåkning 
Bildelning innebär att ett antal personer delar på användningen av en eller flera bilar i en 
bilpool. Användaren bokar bil före körningen, och betalar sedan en avgift baserad på 
körsträcka och använd tid.  
 
Företeelsen påminner om traditionell biluthyrning, men skiljer sig genom att bilar kan bokas 
enstaka timmar samt att hyresavtal tecknas för en längre tidsperiod och inte vid varje 
användningstillfälle. Vidare bör varje medlemshushåll ha sin egen bilnyckel och bilarna vara 
placerade nära medlemmarnas bostäder. I företagspooler bör nycklar och bilar finnas lätt 
tillgängliga nära arbetsplatsen. Med ”nyckel” kan även menas smartcard eller motsvarande.  
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Bilpooler minskar bilresandet genom att det blir mer genomtänkt och att del resor istället görs 
med cykel eller kollektivtrafik. Dessutom kan bilens storlek anpassas efter behovet för den 
aktuella resan. I de allra flesta fall innebär detta en mindre och mer energieffektiv bil. 
Beläggningsgraden per resa är också högre för bilar i bilpooler än genomsnittet. Bilpooler är 
fortfarande ett relativt okänt begrepp för huvuddelen av befolkningen.  
 
Samåkning är däremot mer välkänt begrepp. Det har stora potentialer vid regelbundna resor 
speciellt i de fall där kollektivtrafik inte är ett bra alternativ. Det finns system för koordinering 
av samåkningen på internet.  
 
Förslag till åtgärder: 
Geografiskt koncentrerad rekrytering till bilpooler. 

Samarbete mellan bilpooler och den lokala kollektivtrafiken. 

Samutnyttjande med företagens och kommuners tjänstebilsflottor. 

Utred regelverk och beskattning kopplad till bilpool. 

Offentligt stöd till information, marknadsföring, utbildning etc. för bilpooler. 

Utbildning av politiker, stadsplanerare, fastighetsägare, bostadsförvaltare med flera om 
bilpoolers fördelar och behov. 

Informationsinsatser som underlättar samåkning. 
 
Ansvaret för att genomföra åtgärderna bör åligga näringslivet, kommunerna och Vägverket. 
En lyckad strategi förutsätter att kommersiella intressenter aktiverar sig och tar för ansvar för 
att utveckla marknaden.  

Effekt på koldioxidutsläppen 
Bilpooler ger minskad bilanvändning och genom att storleken på bil anpassas efter varje 
restillfälle även mindre och bränslesnålare bilar. Åtgärden tar lite tid då det kräver en 
förändring av invanda beteenden och föreställningar om bilinnehav. Till 2010 bedöms 
bilpooler kunna minska utsläppen med 10 kton, till 2020 med 200 kton och till 2050 med 400 
kton. 
 
Samåkning bedöms till 2010 kunna ge en minskning med 9 kton, till 2020 med 55 kton och 
till 2050 med 290 kton. 2050 är den praktiska potentialen medan 2010 och 2020 är bedömt 
utfall. 

Övriga effekter 
Samåkning och bilpooler är positiva även för andra miljömål då de leder till minskad trafik 
och minskat behov av utbyggnad av väginfrastruktur. Tillgängligheten ökar genom att fler kan 
ha tillgång till bil och genom minskad trängsel.   
 
Bilpooler leder även till nyare fordon vilket är positivt för utsläpp av luftföroreningar, buller 
och trafiksäkerhet. Transportkvaliteten förväntas också förbättras med bilpooler genom nyare 
och bättre fordon. 

Kostnader  
Bilpoolerna är självförsörjande. Bilpooler innebär också lägre kostnader för konsumenterna. 
För att öka antalet bilpooler och antalet medlemmar behövs dock en del informationsinsatser 
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från kommuner och berörda myndigheter. Totalt sett är åtgärderna mycket kostnadseffektiva. 
Samma sak gäller samåkning. 
 

4.1.7 Virtuella resor ersätter fysiska 
 
Resor till och från arbete, studier och resor inom arbetet är den vanligaste resan och står 
samtidigt för drygt 30 procent av persontransportarbetet. Åtgärder för att minska detta resande 
är därför av stor vikt. Sådana åtgärder är distansarbete och virtuella möten i form av tele eller 
videokonferenser. Grundläggande problem är att de ekonomiska incitamenten är för svaga för 
ökat distansarbete och virtuellt mötande. Arbetstagaren har inget ekonomiskt incitament att 
undvika tjänsteresor till förmån för virtuella möten, snarare tvärt om.  
 
Ökat distansarbete kan också innebära en drivkraft till ett mer utspritt boende, vilket i sin tur 
ökar trafikarbetet. För att bli fullt verksamt måste det, liksom planering för en transportsnål 
samhällsstruktur, ses som en del i ett större paket med åtgärder.  
 
Förslag till åtgärder: 
Genomgripande översyn av regelverken som påverkar distansarbete och virtuella möten. 

Ta fram informationsmaterial om distansarbete och virtuella möten. 

Utveckla mötes- och resepolicy inklusive uppföljningssystem. Inför sedan krav på detta skall 
användas inom stat, kommun och landsting och sprid goda exempel till privata sektorn. 

Ett annat exempel där virtuella resor kan ersätta fysiska är, telemedicin. Detta har inom vissa 
områden använts under lång tid och bedöms ha stor potential särskilt med tanke på en allt 
äldre befolkning med större behov av sjukvård.  
 
En översyn av regelverken som påverkar distansarbete och virtuella möten måste beslutas av 
regeringen medan informationsmaterial och policys kan tas fram av berörda myndigheter, 
bl.a. Vägverket.  

Effekt på koldioxidutsläppen 
Virtuella resor har på sikt stor potential att ersätta verkliga resor. Till 2010 bedöms åtgärden 
minska utsläppen med 170 kton, till 2020 med 560 kton och till 2050 med 880 kton. 

Övriga effekter 
Åtgärderna är positiva även för andra miljömål då det leder till mindre trafik och minskat 
intrång. Den minskade trafiken är positiv även för trafiksäkerheten. För företagen innebär det 
minskade reskostnader och effektivare arbete då mindre tid ägnas åt resor. Transporttjänster 
minskar medan IT-tjänster ökar. 

Kostnader  
Kostnaderna för åtgärden omfattar främst utbildning och kampanjer. För företagen bedöms 
åtgärden lönsam då kostnader för resor minskar mer än ökningen av kostnader för IT-tjänster. 

4.1.8 E-handel med effektiva transporter 
Resor för inköp och service är det som är svårast att klara utan bil.  Transportarbetet för dessa 
resor genomförs till hela 80 procent med bil, vilket är mer än för alla andra typer av ärenden. 
Förutom att förändra bebyggelsestrukturen så att affärer och serviceinrättningar åter kommer 
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närmare konsumenterna kan även e-handel bidra till en effektivisering. Desto fler som 
utnyttjar e-handel desto större möjligheter finns det för att samordna transporterna till 
hushållen energieffektivt. Ett problem i sammanhanget speciellt vad det gäller vissa 
sällanköpsvaror är att transporter ofta är billiga och att internet är globalt. I värsta fall kan det 
därför leda till ökad korshandel med likartade varor.  
 
Förslag till åtgärder: 
För att öka andelen e-handel av framförallt dagligvaror bör ekonomiska incitament eller 
regelverk införas.  

Samordning av transporterna bör också uppmuntras.  

Vad det gäller sällanköpsvaror vill konsumenterna i en del fall gärna se varorna på plats. För 
att undvika onödiga sökresor bör information ges till hushållen om shopping bots 
(sökmotorer) som minskar sökresor för att hitta rätt produkt. 
 
Det som i första hand behövs i detta skede är olika former av demonstrationsprojekt för att 
undersöka potentialer och utvärdera effekter på transporter. Dessa projekt bör drivas i 
samarbete med näringslivet och åtminstone delfinansieras med statliga forskningsmedel. 

Effekt på koldioxidutsläppen 
Effekten av e-handel är mycket beroende av ursprunget för de varor som handeln avser. 
Internet är globalt och i värsta fall kan e-handel leda till ökade transporter. Potentialen är 
störst för dagligvaror där det kan leda till minskade bilresor och minskat bilberoende. Till 
2010 bedöms åtgärden kunna minska utsläppen med 12 kton, till 2020 med 48 kton och till 
2050 med 130 kton.   

Övriga effekter 
Åtgärderna är positiva även för andra miljömål då det leder till mindre trafik och minskat 
intrång. Den minskade trafiken är positiv även för trafiksäkerheten. Även i glesbygd bedöms 
åtgärden kunna ge positiva effekter. Åtgärderna leder till ny verksamhet i form av IT-tjänster 
och hemkörning av varor. 

Kostnader  
Kostnaderna för åtgärden omfattar främst information och kampanjer.  
 

4.1.9 Ökad intermodalitet för ökad energieffektivitet i godstransporter 
Lastbilstransporter är mindre energieffektiva än transporter med bantrafik och sjöfart. De är 
dock i de allra flesta fall nödvändiga i någon del av transportkedjan.  Det är därför en fördel 
om så mycket som möjligt kan gå med bantrafik och sjöfart. Ofta är lastbilstransporterna mer 
flexibla och tar kortare tid. Omlastningen mellan olika transportslag är ofta en svag länk i de 
intermodala transporterna.   
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Förslag till åtgärder: 
Stimulera effektiv samverkan mellan järnväg och väg i godstransporter. Det handlar bl.a. 
terminalernas placering och organisation, standardisering av lastbärare, prioritering mellan 
person- och godstransporter på järnväg, direkta godståg till kontinentala destinationer samt 
möjligheter till att öka antalet kombiterminaler. 

Öka genomsnittshastigheten (i första hand färre stopp) och tillförlitligheten i 
järnvägstransporter för att bättre kunna konkurrera med vägtransporter. 

Stimulera effektiv inrikes sjöfart (även inlandstransporter) och effektiv utrikes sjöfart som går 
längre upp i landet. Det kan handla om ekonomiska incitament kopplade till hamnar och 
effektiva järnvägs- och väganslutningar. 
 
Flera av åtgärderna kan drivas av berörda myndigheter, Vägverket, Banverket och 
Sjöfartsverket. I en del fall kan det dock krävas beslut av regering och riksdag. Det är viktigt 
att även transportnäringen tar sitt ansvar. 

Effekt på koldioxidutsläppen 
Effekten beror mycket av den exakta utformningen åtgärderna. Effekten har inte kunnat 
bedömas för samtliga föreslagna åtgärder. Till 2010 bedöms åtgärderna minst kunna minska 
utsläppen med 40 kton, till 2020 med 94 kton och till 2050 med 140 kton.   

Övriga effekter 
Åtgärderna är positiva även för andra miljömål då det leder till minskad lastbilstrafik och 
minskat intrång om utbyggnaden av infrastrukturen kan minskas. För att få minskat buller 
krävs dock att detta åtgärdas längs järnvägsnätet. Den minskade trafiken är positiv även för 
trafiksäkerheten. Åtgärderna leder även till minskade transportkostnader för näringslivet.  

Kostnader  
Vi har inte lyckats kvantifiera kostnaderna för åtgärderna. Generellt kan sägas att åtgärder 
som kräver utbyggnad av infrastrukturen har förhållandevis låg kostnadseffektivitet. Flera av 
åtgärderna kräver dock inte någon utbyggnad av infrastrukturen utan bara ett mer effektivt 
utnyttjande av den.  
 

4.1.10 Samordning av lastbilstransporter 
Lastbilstransporter som inte kan föras över på energieffektivare bantrafik och sjöfart bör 
effektiviseras ytterligare.  
 
Förslag till åtgärder: 
Det handlar framförallt om bättre samordning av transporter så att transportavstånden kan 
minimeras och lastfaktorn kan öka. Ett sätt att göra detta är att premiera öppna 
transportlösningar, s.k. godskollektivtrafik, framför firmabilstrafik.  

Ett annat sätt att få bättre samordning är få transportföretagen till att köpa ledig kapacitet av 
varandra.  

System för ruttplanering och trafikstyrning kan ytterligare effektivisera transporterna. 
 
Eventuella ekonomiska incitament kräver ändring i lagstiftningen som måste beslutas av 
regering och riksdag. Berörda myndigheter och kommuner bör stödja 
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demonstrationsverksamhet inom området. I övrigt borde det finnas ekonomiska intressen hos 
näringslivet att genomföra åtgärderna.  

Effekt på koldioxidutsläppen 
Effekten beror mycket av den exakta utformningen åtgärderna. Effekten har inte kunnat 
bedömas för samtliga föreslagna åtgärder. Till 2010 bedöms åtgärderna minst kunna minska 
utsläppen med 13 kton, till 2020 med 27 kton och till 2050 med 40 kton.   

Övriga effekter 
Åtgärderna är positiva även för andra miljömål då det leder till minskad lastbilstrafik och 
minskat intrång om utbyggnaden av infrastrukturen kan minskas. Den minskade trafiken är 
positiv även för trafiksäkerheten. Åtgärden bedöms även kunna minska stressen i 
transporterna vilket ytterligare förbättrar trafiksäkerheten.  IT-hjälpmedlen bedöms även öka 
tillgängligheten till transportsystemet och öka transportkvaliteten.  

Kostnader  
Åtgärderna ger minskade transportkostnader men kräver utveckling av IT-stöd. Kostnaden 
bedöms till mindre än 2 kr/kg.  
 

4.1.11 Skatter och avgifter som styr mot effektivare transporter 
 
Ett allmänt paket med skatter och avgifter behövs för att understödja övriga åtgärder. En 
uttalad långsiktig strategi för skatten på bensin och diesel bör införas så att bränslepriset 
balanseras så att drivmedelskostnadens andel av hushållens reala inkomster hålls oförändrad. 
Strategin motiveras av att den verkar dämpande på den trafikökning som skulle bli resultatet 
av ett, sett till reala hushållsekonomin, konstant bränslepris. Systemet bör vara uppbyggt så 
bränslepriset normeras mot disponibel inkomst och specifik förbrukning för nya personbilar 
(Vägverket 2004d). Tillsammans med alternativskapande åtgärder kan avgiftssystem och 
förändrade regelverk minska biltrafik och göra lastbilstransporterna effektivare. I storstäder 
och på sikt även medelstora städer kan avgifterna och förändrade regelverk innebära att 
trängsel minskas.  
 
Förslag till åtgärder: 
För att etappmålet för 2010 skall klaras behöver bensin- och dieselskatten nu öka med 
ytterligare drygt 2 kr/liter utöver andra föreslagna åtgärder.  

En successiv höjning av skatten på drivmedel så att drivmedelskostnadens andel av hushållens 
reala inkomster hålls oförändrade. 

Differentierade miljö- och trängselskatt införs i de större tätorterna. 

Restriktiv parkeringspolitik med marknadsanpassade avgifter. 

Tillämpa existerande skattelagstiftning avseende löneförmånen fri parkering. 

Reseavdrag oberoende av verklig kostnad, d.v.s. samma schablon för alla färdmedel. 

Kilometerskatt för tunga fordon.  

Utred vägavgifter för lätta fordon. 

Översyn av transportpolitiska subventioner. 
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Det kan finnas anledning till att inte belasta glesbygden med ytterligare avgifter, dels av 
fördelningspolitiska skäl men också för att effekter av åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen där skulle vara liten. 
 
Flera av styrmedlen kräver beslut av regering av riksdag. Utredningar av vägavgifter, 
resavdrag och transportpolitiska subventioner kan genomföras av berörda myndigheter såsom 
Vägverket, Naturvårdsverket, SIKA samt för vad det gäller reseavdrag eventuellt 
Skatteverket. 

Effekt på koldioxidutsläppen 
Effekten beror mycket av den exakta utformningen åtgärderna. Effekter har kunnat bedömas 
för långsiktig strategi för skatten på bensin och diesel, trängselavgifter, tillämpa existerande 
skattelagstiftning avseende löneförmånen fri parkering och kilometerskatt för tunga fordon. 
Effekten av de enskilda åtgärderna framgår av bilaga 1. Den långsiktiga strategin för skatten 
på bensin och diesel avser i detta fall endast lätta fordon. Tunga fordon antas inte få ökade 
skatter av den delåtgärden. Delåtgärden innebär att skatten på bensin och diesel höjs så att 
bränslekostnaderna, inberäknat minskad förbrukning, följer realprisutvecklingen. Utöver 
denna delåtgärd har vi även tagit med en ytterligare höjning av bensin- och dieselpriset med 
drygt 2 kr per liter. Höjningen måste göras omgående för att det tillsammans med övriga 
föreslagna åtgärder skall bli möjligt att nå etappmålet för 2010. År 2020 har andra åtgärder 
börjat få genomslag. Behovet av extraskatten på 2 kr per liter är då inte lika stort. För att klara 
målet år 2020 krävs dock att åtminstone 50 öre per liter av skatten behålls.  De differentierade 
miljö- och trängselskatterna antas till 2020 ha införts i Stockholm, Malmö och Göteborg och 
till 2050 i alla städer med mer än 60 000 invånare. Effekten av en restriktiv parkeringspolitik 
har inte kvantifierats men bedöms kunna utformas på ett sätt så effekten blir i samma 
storleksordning som miljö- och trängselskatterna. Kilometerskatten avser 
marginalkostnadsbaserad avgift på Eurovinjettvägnätet 2010 och en nivå motsvarande den 
tyska vägavgiften för 2020 på hela statliga vägnätet. Jämfört med vägtrafikskatteutredningens 
förslag ger denna utgångspunkt en lägre effekt 2010 samt en högre effekt för 2020.  Till 2010 
bedöms åtgärderna minst kunna minska utsläppen med 3390 kton, till 2020 med 3820 kton 
och till 2050 med 7970 kton.  Huvuddelen av effekten ligger på långsiktig strategi för skatten 
på bensin och diesel. 

Övriga effekter 
Åtgärderna är positiva även för andra miljömål då det leder till minskad trafik och minskat 
intrång då åtgärden kommer leda till kraftigt minskat behov av utbyggnaden av 
infrastrukturen. Trafiksäkerheten ökar genom minskad trafik. Transportkvaliteten kommer att 
öka för kvarstående trafik genom minskad trängsel. Tillgängligheten minskar om inte 
alternativskapande åtgärder sätts in. Åtgärden leder till minskad konkurrenskraft för 
glesbefolkade delar av landet. I dessa delar kommer det att behövas någon slags 
kompensationsåtgärder. Åtgärden kommer även leda till ökade transportkostnader och en 
minskad försäljning av personbilar vilket påverkar bilindustrin negativt särskilt om den inte 
ligger i frontlinjen vad det gäller utveckling av energieffektiva fordon eller fordon drivna med 
alternativa drivmedel.  

Kostnader  
Åtgärden långsiktig strategi för skatten på bensin och diesel bedöms ge en årlig intäkt på 12 
miljarder kronor till statskassan år 2020. Detta är beräknat utifrån att 7 procent av energin 
inom vägtransportsektorn är förnybara bränslen. Till 2020 antas inte skatten ha någon större 
inverkan på andelen förnybara bränslen. Istället antas tekniska begränsningar vara de största 
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hindren.  Däremot är det troligt att skatten har inverkan på andelen förnybara bränslen år 2050 
då det är bedömt att den storskaliga introduktionen av förnybara bränslen sker kring denna 
tidpunkt. Reseavdragen kan justeras så att det totalt sett innebär oförändrade skatteintäkter. 
Nettointäkterna av miljö- och trängselskatter efter avdrag för teknikkostnader och satsningar 
på kollektivtrafik har beräknats för Stockholm, Göteborg och Malmö till ca 4,2 miljarder kr år 
2020. Intäkter av kilometeravgift för tunga fordon exklusive teknikkostnader bedöms bli 360 
miljoner kr år 2010 och 5,2 miljarder kr år 2020.  Intäkterna bör användas till 
alternativskapande åtgärder. 
 

4.2 Ökad energieffektivitet 
 
Personbilar och lätta lastbilar blir energieffektivare och släpper ut mindre koldioxid. 
Minskningen är dock inte tillräcklig för att kompensera för ökat trafikarbete. Mer 
energieffektiva fordon finns, men de är inte tillräckligt attraktiva med nuvarande styrmedel, 
samtidigt måste bilfabrikanterna uppmuntras i arbetet med att ta fram ännu snålare fordon. 
Energieffektiviseringen av tunga lastbilar och bussar har i stor utsträckning avstannat från 
början av 1990-talet. Dessutom är inte skillnaderna i energieffektivitet mellan olika fabrikat 
speciellt stora. Sparsamt körsätt är för förare av lätta fordon fortfarande relativt okänt medan 
det för tunga fordon börjar få genomslag. Stor del av trafikarbetet sker vid högre hastighet än 
den tillåtna skyltade hastigheten. Hastigheten på vägarna har betydelse för såväl 
sträckspecifika utsläpp som efterfrågan av vägtransporter.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att redan i ”låt gå prognosen” har vi räknat med en 
effektivisering. För personbilar innebär denna att år 2050 är den genomsnittliga 
energiförbrukningen motsvarande 5 liter bensin per 100 km och för tunga lastbilar med 
totalvikt över 16 ton motsvarande 37 liter diesel per 100 km. För personbilar motsvarar detta 
en minskning av energiförbrukningen med ca 40 % jämfört med nuläget. Räknas även 
åtgärderna i detta avsnitt med, som påverkar energiförbrukningen för personbilar i den 
standardiserade körcykeln, fås en minskning på knappt 50 % till 2050. 
 

4.2.1 Påverka egenskaperna hos nya fordon 
Produktionen av energieffektiva fordon måste uppmuntras särskilt vad det gäller personbilar 
och lätta lastbilar. Det Sverige kan göra här att fortsätta att stödja forskning inom området, 
sprida forskningsresultat på den internationella arean och aktivt arbeta för att frågan får ännu 
större utrymme inom EU. En början är EU: s strategi för minskade koldioxidutsläpp från nya 
personbilar, som hittills främst har innehållit överenskommelsen mellan EU-kommissionen 
och bilindustrin om minskade koldioxidutsläpp för nya personbilar och direktiv om förbättrad 
konsumentinformation. Strategin har gett resultat men inte i önskad takt. Ytterligare åtgärder, 
eventuellt tvingande krav, kommer därför att behövas för att nå målet om 120 g/km 2010. En 
fortsättning efter 2010 behöver även initieras.  Att ta fram en liknande strategi för lätt lastbilar 
är på gång inom EU men kommer tyvärr att ta tid. Det finns även ett stort behov av liknande 
arbete på tunga fordon. För dessa finns idag inte ens någon mätmetod som gör det möjligt att 
redovisa bränsleförbrukningen för komplett fordon. I takt med allt mer förfinad motorteknik 
ökar behovet av mer verklighetstrogna provmetoder som ger mer rättvisande utsläpp och 
förbrukning. Tillbehör såsom AC bör också vägas in i redovisad förbrukning. 
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Förslag till åtgärder: 
Fortsätt arbetet med EU: s strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar inbegripet 
förslag om att införliva av lätta lastbilar och att förbättra provmetoden. 

Om överenskommelser med bilindustrin inte ger tillräckliga resultat, inför styrmedel 
alternativt tvingande krav. 

Ta fram metod som gör det möjligt att redovisa förbrukning på tunga fordon. Ta därefter fram 
en strategi för minskade koldioxidutsläpp från dessa. 
 
Sverige bör internationellt verka för att åtgärderna genomförs. En ökad andel dieseldrivna 
bilar kan leda till ökade partikelutsläpp om inte avgaskraven skärps kraftigt. Sverige bör 
därför inom EU verka för att kommande avgaskrav för personbilar och lätta lastbilar innebär 
kraftigt reducerade partikelutsläpp. Kraven bör vara gemensamma för bensin- och 
dieseldrivna fordon. Statliga forsknings- och utvecklingsmedel bör användas för att få fram 
underlag till nya och förbättrade provmetoder och annat underlag för att få till nödvändiga 
EU-direktiv. 
 

Effekt på koldioxidutsläppen 
Tvingande krav för utsläpp av koldioxid från personbilar skulle få tydliga effekter på 
koldioxidutsläppen inom EU.  Det är troligt att ett sådant krav skulle avse EU som helhet och 
det är svårt att veta vilka effekter som skulle fås i enskilda länder. EU Kommissionen väntas 
föreslå vilka åtgärder som behöver vidtas för att klara strategin för minskade koldioxidutsläpp 
från nya personbilar i samband med utvärderingen för år 2003. Denna beräknas bli officiell i 
början på 2005. I avvaktan på denna har vi valt att inte göra någon effektbedömning. 

Övriga effekter 
Åtgärderna skulle bromsa den nuvarande trenden mot s.k. stadsjeepar. Detta skulle vara 
positivt för trafiksäkerheten. Även en allmän minskning av genomsnittsvikten är positiv för 
trafiksäkerheten. Åtgärderna kommer att minska försäljningen av stora bilar med hög 
bränsleförbrukning och höga utsläpp av koldioxid. Istället kommer försäljningen av mindre 
bränslesnåla bilar öka. Detta kommer att påverka bilindustrin i Sverige negativt om de inte 
anpassar produktionen efter de nya förhållandena tillräckligt snabbt.  

Kostnader  
Åtgärden kan genomföras både genom att förskjuta produktionen från stora bilar till mindre 
genom att använda exklusiva lättviktsmaterial och ny teknik för drivlinan. Det första leder till 
billigare bilar för konsumenterna och det andra till dyrare.  
 
De forskningsmedel som krävs för att få fram nya provmetoder kan genom internationellt 
samarbete begränsas till några miljoner per år och borde kunna tas genom omfördelning av 
forskningsmedel inom befintliga forskningsprogram. 
 

4.2.2 Påverka konsumenten vid nybilsköp och påverka modellutbudet i Sverige 
Sverige har de minst energieffektiva personbilarna i hela Europa. Så har det varit i åtminstone 
25 år. Svenskarna har inte mer annorlunda behov än andra länder som ligger betydligt bättre 
till. Till viss del beror det på att incitamenten för att skaffa en bränslesnål bil är svaga i 
Sverige men framförallt av historiska skäl såsom stark ekonomisk utveckling i samband med 
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bilismens intåg i samhället och en nationell bilindustri som under lång tid koncentrerat 
biltillverkningen till stora bilar. När vi nu har det sämre ställt relativt övriga länder i Europa 
behåller vi hellre våra bilar under längre tid istället för att skaffa mindre bilar och byta oftare.  
 
Även om det inte finns någon statistik för lätta lastbilar är det högst troligt att vi ligger lika 
dåligt till där jämfört med övriga Europa. Vad det gäller tunga lastbilar är dessa mer 
energieffektiva än inom övriga Europa eftersom vi tillåter högre totalvikt och längre ekipage.  
 
Förslag till åtgärder 
Driv på så att gällande riktlinjer för konsumentinformation i bilhallar och i bilreklam följs.  

Intensifiera konsumentinformationen så att bränsleförbrukning får större betydelse vid 
nybilsköp. En del resurser satsas även på konsumentinformation om lätta lastbilar. 
Intensifieringen av konsumentinformationen innebär även att verka aktivt i samhällsdebatten 
om fordons bränsleförbrukning. 

Fordon och transporter inom staten bör föregå med gott exempel och vara energieffektiva.  
Erfarenheterna med upphandlingskrav bör spridas till kommuner, landsting och näringslivet.  

Myndigheter som upphandlar fordon och transporter bör verka för att bränslesnåla bilmodeller 
tas in på svenska marknaden t.ex. genom upphandlingskrav och respolicy. 
 
Berörda myndigheter, Vägverket, Konsumentverket och Naturvårdsverket kan genomföra 
flera av åtgärderna men i en del fall behövs beslut av regering och riksdag.  
 

 
Figur 4.2. Exempel på energieffektiv familjebil (2,99 l diesel/100 km) som inte har haft någon 
framgångsrik försäljning i Sverige. 

Effekt på koldioxidutsläppen 
Vi har inte kvantifierat effekten av förbättrad konsumentinformation och att gällande riktlinjer 
för konsumentinformation följs i bilhallar och i bilreklam. Dessa åtgärder är dock viktiga för 
att få ut största möjliga effekt av andra åtgärder inom området.  Effekten av upphandlingskrav 
inom stat, kommun och landsting samt påverkan på vilka fordon som tas in till Sverige 
bedöms tillsammans minska utsläppen med 82 kton 2010, 185 kton 2020 och 193 kton 2050. 
Vägverket har på eget initiativ överfört erfarenheterna från sin resepolicy till ett 
implementerat upphandlingskrav för fordon inom staten. Utgångspunkten för bedömning av 
potentialen av upphandlingskrav är att dessa upphandlingskrav sprids vidare till kommuner 
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och landsting och att kravet på bränsleförbrukningen skärps ytterligare. Åtgärden har 
ytterligare potential om även näringslivet använder sig av liknande upphandlingskrav. 

Övriga effekter 
Åtgärderna kommer leda till en allmän minskning av genomsnittsvikten vilket är positiv för 
trafiksäkerheten. Åtgärderna kan liksom påverkan på produktionen ge viss negativ inverkan 
på bilindustrin i Sverige.  

Kostnader  
Kostnaderna för förbättrad konsumentinformation och följande av gällande riktlinjer för 
konsumentinformation i bilhallar och i bilreklam bedöms till några miljoner kronor per år. 
Upphandlingskrav inom stat, kommun och landsting samt påverkan på vilka fordon som tas in 
till Sverige bedöms ge minskade utgifter då det kommer leda till att mindre och billigare bilar 
köps och hyrs in.  
 

4.2.3 Påverka körsättet  
Även med given fordonsteknik och given infrastruktur finns stora möjligheter att påverka 
energiförbrukningen.  Vägverket driver projektet ”Sparsam körning”. Syftet är att minska 
vägtransporternas koldioxidutsläpp genom att initiera och driva på insatser som leder till ett 
förbättrat körsätt. Sparsamt körsätt kan minska bränsleförbrukningen hos såväl personbilar 
som tunga fordon med 10 – 20 procent under optimala förhållanden och under förutsättning 
att förarna hela tiden tillämpar sparsamt körsätt. Långtidsuppföljningar visar på en minskning 
i medeltal på 3-6 procent för såväl personbilar som lastbilar. Dessa siffror kan höjas något 
genom att använda olika former av motivationsåtgärder.  
 
Förslag till åtgärder: 
Fortsatt satsning på sparsamt körsätt. 

Genomför informationskampanjer om sparsamt körsätt riktade till allmänheten. 

Inför obligatoriskt moment om sparsamt körsätt i förarutbildningen. 

Utveckla sparsamt körsätt för arbetsmaskiner och sprid information om detta till entreprenörer 
och köpare av sådana tjänster utförda med arbetsmaskiner. 

Ställ kunskapskrav om sparsamt körsätt vid upphandling av transporter och entreprenader. 

Verka för EU-krav på färddator/bränslerådgivande system i nya fordon. 
Vägverket stödjer redan idag aktivt arbetet inom detta område och kommer även 
fortsättningsvis göra så. Genomförandet av utbildningar, information och användandet av 
upphandlingskrav åligger utöver Vägverket även anda myndigheter, kommuner, landsting och 
näringsliv. Sverige bör verka för EU-krav på färddator/bränslerådgivande system.  

Effekt på koldioxidutsläppen 
Vi har inte kvantifierat effekten av kunskapskrav vid upphandling av transporter och 
entreprenader. Detta skulle dock kunna öka på effekten av övriga åtgärder. Arbetsmaskiner 
ingår inte i vägtransportsektorn och effekterna sparsamt körsätt för dessa räknas därför inte 
med här. Övriga åtgärder bedöms tillsammans minska utsläppen med 230 kton 2010, 1040 
kton 2020 och 1910 kton 2050. EU-krav på färddator eller bränslerådgivande system i nya 
fordon bedöms ge effekt först 2020. 
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Övriga effekter 
Sparsamt körsätt anses ha viss positiv effekt på trafiksäkerheten. Minskade transportkostnader 
är positivt för näringslivet och för offentlig sektor. 

Kostnader  
I huvudsak handlar det om informationsinsatser. Kunskapen om sparsamt körsätt sprids både 
genom traditionella utbildningar och genom informationsinsatser. Vad det gäller 
informationsinsatser har man kunnat visa att några få enkla lättförståliga tips kan ge 
betydande effekter. De traditionella utbildningarna används i första hand på transportintensiva 
företag och myndigheter. Informationen sprids brett till allmänheten. Totalt sett är 
kostnadseffektiviteten i åtgärderna mycket hög. 
 

4.2.4 Vägutformning för minskad klimatpåverkan 
 
Placering av hastighetsskyltar kan även göras på ett sätt som gör att rörelseenergin bättre kan 
utnyttjas. Ett exempel är skylta ner hastigheten vid backkrön så att rörelseenergin kan 
utnyttjas för att bygga upp lägesenergi. Ett annat är att undvika korta sträckor med högre 
hastighet jämfört med sträckor före och efter. Användningen av el för belysning inom 
vägtransportsektorn är också omfattande.  
 
Förslag till åtgärder:  
Fortsatt utveckling av nuvarande teknisk beskrivning om vägars och gators utformning med 
råd om energioptimerad vägutformning. Motsvarande kan även behöva tas fram för andra 
tekniska beskrivningar inom vägtransportsektorn, t.ex. för tunnlar. 

Inventering av befintligt vägnät ur energisynpunkt som även inkluderar förslag på 
detaljåtgärder. 

Effekter av byte av beläggning mot sådan med lägre rullmotstånd utreds. 

Belysningsstrategi för Vägverket färdigställs. Erfarenheter sprids till andra väghållare. 
Vägverket bör ansvara för att åtgärderna genomförs på det statliga vägnätet och att 
information sprids till andra väghållare. 

Effekt på koldioxidutsläppen 
Vi har inte kvantifierat effekten av åtgärderna men de bedöms ha betydande potential på sikt.  

Övriga effekter 
Energioptimerad vägutformning antas även ha viss positiv effekt på trafiksäkerhet då det leder 
till bättre framförhållning. 

Kostnader  
Bör i första hand handla om framtagning av råd och inventering av vägnät. 
 

4.2.5 Lägre tempo för ökad energieffektivitet och dämpad efterfrågan 
På det statliga vägnätet överskred 59 procent av trafikarbetet gällande hastighetsgräns under 
2003. Det genomsnittliga hastighetsöverskridandet för de som körde för fort var ca 10 km/h. 
För att helt kunna komma från hastighetsöverträdelser kommer det krävas att samtliga fordon 
utrustas med intelligenta stöd för hastighetsanpassning (Intelligent Speed Adaption, ISA). 
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Innan ISA fått genomslag kan framför allt automatisk hastighetsövervakning ge en påvisbar 
minskning av hastigheten. Denna har visat sig ge en minskning av hastigheten med 4-6 km/h 
mellan kamerorna. Ett införande av hastighetsregulatorer som begränsar maxhastigheten på 
lätta fordon kräver ett EU-direktiv. Med tanke på hastighetsgränserna i andra EU-länder är det 
troligt att den begränsade hastigheten skulle hamna en bra bit över högsta tillåtna hastigheten i 
Sverige. De direkta effekterna hastighetsregulatorerna på emissionerna är därför troligen små. 
Däremot har även enstaka mycket höga hastigheter betydelse för antalet dödade och svårt 
skadade i trafiken. För emissionerna är det istället de indirekta effekterna som är mest 
betydelsefulla såsom minskad efterfrågan av effektstarka fordon och på sikt även förflyttat 
fokus i utvecklingen av fordon från prestanda mot energieffektivitet.  
 
För att minska koldioxidutsläppen kan även de skyltade hastigheterna i vägtransportsektorn 
sänkas. Detta skulle t.ex. kunna göras genom att sänka skyltade hastigheter från 110 till 100 
och från 90 till 80 i tätbefolkade delar av landet där goda alternativ till bilresor finns. Det kan 
t.ex. röra sig om effektiv spårburen kollektivtrafik. När sådana alternativ finns kommer den 
negativa effekten på välfärden och tillväxten att begränsas. De sänkta skyltade hastigheterna 
bör kombineras med intensifierad kameraövervakning. Glesbygd bör få behålla höga 
hastigheter av regionalpolitiska skäl samtidigt som nyttan av en sänkning där skulle vara liten. 
I tätorterna bör hastighetsdämpande åtgärder tillämpas.  
 
Utöver den direkta effekten på den specifika energiförbrukningen ger även sänkningen av 
skyltad hastighet en långsiktig effekt på dämpning av trafikarbetet. 
 
Förslag till åtgärder: 
Öka efterlevnaden av skyltad hastighet genom ökad automatisk hastighetsövervakning på 
såväl landsbygd som tätort. 

Förbättra kontrollen av hastighetsregulatorerna. 

Sänk hastighetsregulatorn på tunga lastbilar från 89 km/h till 84 km/h. 

Inför hastighetsreglering på alla nya lätta fordon till maximal hastighet 130-150 km/h. 

Verka långsiktigt för ett internationellt system för hastighetsanpassning, ISA. När väl 
tekniken finns framme och är tillämpbar bör det även finnas krav på att utrustning skall finnas 
i alla nya fordon. 

Sänkta skyltade hastigheter i tätbefolkade delar av landet där tillgängligheten i övrigt är god. 
Undantaget är vägar som idag har skyltad hastighet på 70 km/h eller lägre. 

Tillämpa hastighetsdämpande åtgärder i tätorter. 
 
Den ökade automatiska hastighetsövervakningen är Vägverkets och Polismyndighetens 
ansvar. Kontroll av hastighetsregulatorer kräver att plomberingen till färdskrivaran bryts. 
Detta kan med nuvarande utformning av EU-förordningen om färdskrivare vid 
vägtransporter24 endast göras av för ändamålet ackrediterade verkstäder. För en effektivare 
kontroll krävs därför en förändring av EU-förordningen om färdskrivare vid vägtransporter så 
att även bilprovning och polis kan kontrollera hastighetsregulatorerna. Sänkningen av 
hastighetsregulatorn kräver ändring i EU-direktiv25. Hastighetsregulator på lätta fordon kräver 
ett nytt EU-direktiv. ISA kommer kräva fortsatt stöd till utveckling och vid införandet även ett 

                                                 
24 Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 
25 92/6/EEC 
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nytt EU-direktiv. Sverige bör verka för att dessa EU-direktiv kommer till stånd. Vad det gäller 
sänkta skyltade hastighet bör Vägverket ansvara för att åtgärderna genomförs på det statliga 
vägnätet och att information sprids till andra väghållare. Nya hastighetsgränser såsom 100 
km/h och 80 km/h kräver regeringsbeslut. Sänkningen av de skyltade hastigheterna förutsätter 
samtidig satsning på ökad hastighetsefterlevnad. Vad det gäller hastighetsdämpande åtgärder i 
tätort görs detta redan i stor utsträckning av trafiksäkerhetsskäl. Rätt utformade kan de även 
motiveras av miljöskäl. Det som behövs är att utveckla bättre råd för utformning. Detta är 
Vägverkets ansvar. 

Effekt på koldioxidutsläppen 
Vi har inte bedömt effekterna av förbättrad kontroll av hastighetsregulatorer eller införande av 
hastighetsregulatorer på lätta fordon. Hastighetsdämpande åtgärder i tätorter bedöms främst 
ge effekter på minskning av trafikarbetet. Dessa effekter har vi dock inte bedömt här. Sänkta 
skyltade hastigheter har dels direkta effekter på minskad förbrukning och koldioxidutsläpp per 
körd kilometer men även indirekta långsiktiga effekter på dämpning av trafiktillväxten. 
Åtgärden införs efter 2010. Här tar vid enbart upp de direkta effekterna. De indirekta 
effekterna sänkta skyltade hastigheter på trafikarbetet finns istället upptagna under 
”transportsnål” bebyggelse. Åtgärderna bedöms totalt minska utsläppen med 310 kton till 
2010, 600 kton till 2020 och med 1470 kton till 2050. 

Övriga effekter 
Åtgärderna ger även minskade utsläpp av andra luftföroreningar samt av bulleremissioner. 
Trafiksäkerheten påverkas positivt av de lägre hastigheterna. De sänkta skyltade hastigheterna 
stärker glesbygdens konkurrenskraft jämfört med mer tätbefolkade delar av landet. Samtidigt 
minskar tillgängligheten och transportkvaliteten. 

Kostnader  
Ökad kameraövervakning bedöms ha en kostnad på i storleksordningen 1 kr/kg koldioxid. 
Intelligent system för hastighetsanpassning är för närvarande dyrare (antaget <4 kr/kg 
koldioxid) men kostnaderna bör kunna minska drastiskt. Kostnadseffektiviteten för 
hastighetsdämpande åtgärder i tätort har inte bedömts. Omskyltning beräknas kosta 1000 
kr/km. Effekterna är dock stora och kostnadseffektiviteten blir därför mycket hög. Sänkning 
av maxhastigheten i hastighetsregulatorer bedöms kunna göras i samband med service och 
kostnaderna bedöms därför som små. Kostnaderna för hastighetsregulatorer i nya lätta fordon 
bedöms inte heller speciellt hög då en stor del av fordonen redan har detta idag, dock med den 
skillnaden att maxhastigheten är inställd på 240 km/h. 

4.2.6 Skatter och avgifter som styr mot effektivare fordon 
För att få utbyte av fordonsparken mot en mer energieffektiv fordonspark krävs ekonomiska 
styrmedel. Fordonsskatt och försäljningsskatt som är differentierad mot koldioxidutsläppet 
kan rätt utformat ge incitament för den privata nybilskonsumenten att välja en mer bränslesnål 
bil. För den som har förmånsbil har detta inte så stor effekt som ett koldioxiddifferentierat 
förmånsvärde. Utvecklingen av de lätta lastbilarna gör att det behövs styrmedel även där. 
 
Gamla bilar har i medeltal högre förbrukning jämfört med nyare. Äldre bensindrivna 
personbilar och lätta lastbilar som saknar katalysator och dieselbilar som inte omfattas av 
avgaskrav har dessutom betydligt högre utsläpp av övriga avgaskomponenter. En ökad 
utskrotning av dessa fordon skulle därför inte bara minska energiförbrukning och 
koldioxidutsläpp utan även göra det lättare att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. En 
höjd skrotningspremie gör nytta framförallt under de första åren. En permanent höjning av 
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fordonsskatten ger bara effekten att det allmänna prisläget på bilar höjs. Höjningen bör därför 
vara tillfällig. Den föreslagna koldioxiddifferentierade försäljningsskatten gör att de 
utskrotade fordonen ersätts med energieffektiva. 
 
Vad det gäller tunga lastbilar så finns en trend mot allt mer volymgods.  Att byta ut gamla 
fordonsekipage mot nya som kan ta större volymer ökar därför energieffektiviteten i 
transporterna. Det bör därför tas fram någon form av incitament för att påskynda 
utbytestakten. Liksom för personbilar och lätta lastbilar ger detta bieffekter i form av 
minskade utsläpp av övriga avgaskomponenter. 
 
Förslag till åtgärder: 
Fordonsskatten koldioxiddifferentieras för nya personbilar. För bilar som kan drivas både på 
alternativa drivmedel och fossila bränslen baseras det tills vidare på körning med fossilt 
bränsle för att undvika suboptimering.  

Koldioxiddifferentierad registreringsskatt införs. Skillnaden i skatt bör vara förhållandevis 
stor mellan de bilar som har högst och lägst utsläpp.  Liksom för fordonsskatten bör man för 
bilar som kan drivas både på alternativa drivmedel och fossila bränslen basera skatten tills 
vidare på körning med fossilt bränsle för att undvika suboptimering.  

Skatten på förmånsbil relateras till koldioxidutsläppet på liknande sätt som i Storbritannien. 
För bilar som kan drivas både på alternativa drivmedel och fossila bränslen baseras det tills 
vidare på körning med fossilt bränsle för att undvika suboptimering.  

I väntan på att värden på bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp skall finnas tillgängliga för 
lätta lastbilar införs ett system baserat på indikativ förbrukning för fordonsskatt alternativt 
registreringsskatt samt när det är aktuellt även för förmånsskatt. Den indikativa förbrukningen 
baseras på totalvikt, motoreffekt och drivmedel. Fordon med god lastkapacitet bör inte 
beskattas lika hårt.  

Inför tillfälligt höjd skrotningspremie i kombination med koldioxiddifferentierad 
försäljningsskatt. För att få avsedd effekt är det viktigt att den höjda skrotningspremien i 
första hand kommer bilägaren tillhanda. 

Stimulera utbytet av gamla tunga lastbilsekipage mot nya som kan ta större volymer. 

Stimulera utbytet av trailerdragbilar till trafik där man utnyttjar 25,25 meters måttet och har 
inrikes gods på bilen. 
 
I samtliga fall krävs beslut av regering och riksdag.  
 

Effekt på koldioxidutsläppen 
Effekten beror mycket av den exakta utformningen åtgärderna. Effekter har bedömts för 
samtliga åtgärder. Den koldioxiddifferentierade fordonsskattens rörliga del har satts till 44 kr 
per gram koldioxid över genomsnittsnivån och till ett negativt värde under denna nivå. Den 
fasta delen har satts så att det totala skatteuttaget blir oförändrat.   Registreringsskattens 
rörliga del har satts till 880 kr per gram koldioxid över genomsnittsnivån och till ett negativt 
värde under denna nivå. Den fast delen har satts till motsvarande 10 procent av bilens värde. 
Skatten på förmånsbil är mycket lik det brittiska systemet, justering har dock gjorts för att få 
skatteneutralitet jämfört med nuvarande system. Effekten av nytt skattesystem för lätta 
lastbilar har beräknats genom nedskalning av effekten av koldioxiddifferentierad 
försäljningsskatt på personbilar. Skrotningspremien förväntas tillfälligt höjas med 5000 kr 
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under år 2007. Även stimulering av utbytet av gamla tunga lastbilsekipage och gamla 
trailerdragbilar förväntas göras tillfälligt. Den totala effekten av samtliga åtgärder har 
bedömts till 730 kton år 2010, 1440 kton år 2020 samt 1740 kton år 2050.  

Övriga effekter 
Flera av åtgärderna kommer leda till en allmän minskning av genomsnittsvikten för 
personbilar vilket är positiv för trafiksäkerheten. Skatterna på personbilar kommer ha viss 
negativ inverkan på försäljningen av svensktillverkade bilar om de inte anpassar produktionen 
efter de nya förhållandena tillräckligt snabbt. Av fordonsskatten och registreringsskatten har 
den sistnämnda störst negativ inverkan på bilförsäljningen. Tillfälligt höjd skrotningspremie 
har även positiva effekter på utsläpp av andra luftföroreningar och på trafiksäkerheten. Även 
utbytet av gamla lastbilar ger minskade utsläpp av andra luftföroreningar.  

Kostnader  
Fordonsskatten är utformad så att den är skattneutral jämfört med nuvarande system. 
Registreringsskatten ger en årlig intäkt på drygt 5 miljarder kronor per år (år 2020). Den höjda 
skrotningspremien under 2007 beräknas kosta 1,1 miljard kronor. Kostnadseffektiviteten blir 
då 3,3 kr per kg koldioxid. Åtgärden ger dock andra nyttor i form av förbättrad trafiksäkerhet 
och minskade övriga utsläpp. Totalt sett bedöms den höjda skrotningspremien därför som 
samhällsekonomiskt lönsam. Motsvarande gäller för utbyte av gamla lastbilar.  
 

4.3 Förnybara bränslen 
 
Det har i Sverige förekommit fler mer eller mindre långvariga försök med alternativ till 
bensin- och dieseldrift. Hittills har det dock saknats konkurrenskraftiga alternativ till bensin 
och diesel samt politisk vilja att långsiktigt driva utveckling av alternativa drivmedel. 
 
Kostnaden för att framställa alternativa drivmedel är fortfarande mycket högre än för fossila 
bränslen. Även efter forskningsprogram genomförts och fullskaleanläggningar byggts upp 
kommer kostnaden att vara högre om inte priset på bensin och diesel stiger kraftigt. För att 
alternativa drivmedel skall vara kunna ta marknadsandelar från bensin och diesel krävs därför 
både stöd under utvecklingsfasen men även troligtvis kommer det även efter detta att behövas 
en skillnad i beskattning av fossila och alternativa drivmedel.  
 
En övergång till alternativa drivmedel bör kunna motiveras ur klimatsynpunkt. Fossila 
bränslen kommer inte att ta slut under överskådlig tid. Inberäknat även mer svårtillkomlig 
olja, naturgas och kol, kommer de fossila bränslena med nuvarande användning räcka över 
2000 år. Kostnaden för fossila bränslen kommer dock att öka i takt med att allt 
svårtillgängligare resurser måste utnyttjas och produktionsprocesserna för bränslena blir mer 
komplicerade. Efter ett tag kommer man till en punkt då kostnaden för alternativa drivmedel 
är lägre än för fossila bränslen. Detta kommer för biobränslen troligtvis att inträffa först i 
andra sektorer där kostnaden för förädlingen av biobränslena är lägre.   
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Förslag till åtgärder: 
Utveckla produktionsmetoder som ger bränslen som är möjliga att använda även i vår 
omvärld. Detta kräver nationell och internationell fokusering på systematisk forskning och 
produktionsutveckling, men även demonstration och marknadsintroduktion under de närmaste 
10 åren. 

Att i ett inledningsskede i första hand nyttja bränslena dels som låginblandning av alkoholer 
och Fischer-Tropschdiesel (syntetdiesel), dels för anpassade fordon som tankas i depå (DME, 
biogas och alkohol). Dit hör t.ex. bilar för närdistribution av gods, kollektivtrafik och taxi. De 
producerade volymerna kan enkelt finna sin marknad på detta sätt. Biogas kan även 
distribueras i befintligt naturgasnät.  

Det är dock viktigt att finna styrmedel som ger marknadsaktörerna största möjliga frihet att 
införa drivmedlen på ett för dem så kostnadseffektivt och fördelaktigt sätt som möjligt. 

Utveckla motor- och drivsystem för de bränslen som inte kan låginblandas men ändå verkar 
intressanta stimuleras. Det gäller t.ex. DME och vätgas.  

Verka för en europeisk och internationell samsyn när det gäller vilka bränslen som skall vara 
tillgängliga för allmänheten så att ett harmoniserat distributions- och produktionssystem kan 
byggas upp. På så sätt kan också en marknad etableras för fordon drivna av dessa bränslen. 
 
Forsknings- och utvecklingsverksamheten bör finansieras med medel från staten, EU och 
näringslivet.  För att biobränslen skall kunna konkurrera krävs olika former av styrmedel som 
beslutas av regering och riksdag. 
 
Till 2010 är det möjligt att nå målet i biobränsledirektivet, huvudsakligen genom import av 
vinetanol och sockerrörsetanol. Det kan dock inte nås med låginblandning av etanol i bensin 
med nuvarande EU-direktiv om kvaliteten på bensin som endast tillåter 5 procent inblandning 
samtidigt som det krävs motsvarande 14,5 procent för att klara biodrivmedelsdirektivet. Till 
2020 kan det, med rätt förutsättningar fram till dess vad det gäller styrmedel och 
forskningsstöd, ha kommit igång en storskalig produktion biobränslen. Troligast är då 
alkoholer och syntetdiesel eller DME. En låginblandning i bensin av 15-20 procent alkoholer 
är inte omöjlig, men kräver mer kunskap om effekter på fordon och emissioner samt därefter 
en ändring av EU: s drivmedelsdirektiv. Även syntetdiesel skulle rent teoretiskt kunna få en 
betydande marknadsandel. Däremot kräver DME andra motorer och förutsätter därför en 
tidigare introduktion för att få samma genomslag. Till 2050 bör andelen kunna öka ytterligare 
men då även med fordon utvecklade för nya drivmedel. 

Effekt på koldioxidutsläppen 
Av åtgärderna är det endast låginblandning av alkohol i bensin som bedöms få någon effekt 
till 2010. Då antas all bensin på marknaden ha en inblandning av etanol med 5 procent. Detta 
räcker inte för att klara biobränsledirektivet. Från senast 2020 och framåt räknar vi med en 
låginblandning av etanol på 10 procent. Till 2020 antas det kommit igång en produktion av 
syntetdiesel. Denna kan antingen användas som rent bränsle eller som låginblandning i fossil 
diesel. Motsvarande 4 procent av dieseln antas vara syntetdiesel. 2050 antas andelen vara 10 
procent. Demonstrationsflottor av fordon drivna med biogas, etanol och DME gör också viss 
nytta.  Utöver låginblandningen antar vi också att det år 2050 finns en betydande fordonsflotta 
som är speciellt avsedd för att drivas med förnybara bränslen. År 2050 bedömer vi att 
förnybara bränslen kan stå för 40 procent av energin som används inom vägtransportsektorn. 
Totalt innebär åtgärderna för att öka användningen av förnybara bränslen att utsläppen 
minskar med 480 kton år 2010, 1710 kton 2020 och 11400 kton 2050. Det är troligt att 
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marknaden vill undvika kostnader för parallella system för fossila respektive förnybara 
bränslen i de fall som de inte är fullständigt kompatibla. En storskalig övergång från fossila 
bränslen till förnybara bränslen kommer därför antagligen att ske relativt snabbt när den väl 
sker. Om denna övergång sker runt 2050 som vi har antagit är kan vi idag bara spekulera 
kring. Andelen förnybara bränslen kan därför både vara större och mindre än den andel som 
vi har antagit. En andel på 40 % innebär tillsammans med övriga åtgärder en relativt stor 
marginal till målet 2050. Det innebär i sin tur att behovet av andra åtgärder och styrmedel 
minskar. För närvarande pågår en statlig utredning om förnybara fordonsbränslen som skall 
vara klar till årsskiftet 2004/2005. Den utredningen har haft betydligt större resurser att 
analysera denna fråga än vi haft inom detta uppdrags begränsade tidsram. 

Övriga effekter 
Låginblandningen av etanol och syntetdiesel antas inte ha någon effekt på övriga utsläpp av 
luftföroreningar. Däremot kan lokala fordonsflottor med fordon anpassade för förnybara 
bränslen och den mer långsiktiga satsningen på sådana fordon ge viss minskning av utsläppen. 
I ett inledningsskede kommer försörjningen av förnybara bränslen ske ge import. På lite 
längre sikt, 10-20 år, kan dock en svensk produktion ha kommit igång. Detta kommer då att 
ge ytterligare arbetstillfällen i Sverige. 

Kostnader  
Produktionskostnaden för alternativa drivmedel varierar mycket mellan olika bränslen och 
produktionsmetoder. Produktionskostnaden för nyare etanolfabriker i Brasilien ligger på 1,75-
2 kr/liter och för äldre fabriker på 2,5 kr/liter etanol. Till detta kommer kostnader för tull och 
frakt. Produktionskostnaden för vinetanol är under 2 kr/liter. Den kostnaden är dock mycket 
osäker då vinodlingen är subventionerad. Kostnaden för produktion i Norrköpingsfabriken 
ligger på ca 5 kr/liter. Framtida produktionskostnad för etanol från cellulosa bedöms till 3-6 
kr/liter. Vid användning som rent bränsle bör även tas hänsyn till att energiinnehållet i etanol 
är ca 2/3 av det i bensin. Kostnaden för en framtida produktion av syntetisk diesel är ännu mer 
osäkra men ligger troligen även den på 3-6 kr/liter. Energiinnehållet är jämförbart med fossil 
diesel. Kostnadseffektiviteten för låginblandning av etanol i bensin år 2010 har bedömts till 
50 öre per kg koldioxid. Vi har då förutsatt att 85 procent av etanolen importeras från 
Brasilien eller motsvarande och att 15 procent kommer från Norrköpingsfabriken.   
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5  Klimatstrategi för vägtransportsektorn 
 
Utvecklingen inom transportsektorn är avgörande för att nå det långsiktiga klimatmålet. 
Arbetet med klimatfrågor inom vägtransportsektorn bör därför få stort utrymme såväl i 
Sverige men naturligtvis i ännu större utsträckning globalt. I denna strategi utgår vi från 
följande mål för vägtrafikens utsläpp av koldioxid i Sverige (se avsnitt 3.4): 
 
 

− År 2010 har utsläppen stabiliserats på 1990 års nivå 
− År 2020 har utsläppen minskat med minst tio procent jämfört med år 1990 
− År 2050 har utsläppen minskat med minst 40 procent jämfört med 1990 

 
Klimatstrategin för att målen för vägtransportsektorns utsläpp av klimatgaser skall uppnås: 
En tydlig och långsiktig klimat- och transportpolitik, där förändringarna annonseras i god tid 
och balanseras så att de kortsiktiga och långsiktiga nationella klimatmålen uppnås. 
Utgångspunkten bör vara att starta med de mest kostnadseffektiva åtgärderna. Åtgärder och 
styrmedel som ger synergier eller små konflikter med andra samhällsmål bör också premieras. 
 
En kraftfull internationell samverkan. Det åtgärder och styrmedel som kommer att behövas 
sättas in för att nå klimatmålen kommer att behöva koordineras internationellt för att undvika 
konkurrensnackdelar, gränshandelsproblem och för att ge maximal effekt på 
teknikutvecklingen. 
 
Strategin för att klara målen innehåller tre insatsområden: 
- Energieffektivisering inom transportsektorn på kort och lång sikt  
-  Storskalig introduktion av förnybara bränslen inom vägtransportsektorn 
-  Påverka transportefterfrågan och ökad samverkan mellan transportslagen. 
 
Styrmedel för att uppnå detta är: 
-  Ekonomiska styrmedel som stödjer utvecklingen mot ett transportsnålt och 

energieffektivt transportsystem. 
- En successiv höjning av skatten på drivmedel så att drivmedelskostnadens andel av 

hushållens reala inkomster hålls oförändrade. Styrmedlet verkar för att dämpa den 
trafiktillväxt som annars skulle ske. 

- Om insatserna inte är tillräckliga – höj skatter och avgifter ytterligare för att dämpa 
trafikökningen 

 
Vägtransporterna står för allt större del av utsläppen av växthusgaser. Det gör att det är allt 
viktigare att sätta in åtgärder och styrmedel för att bryta denna trend. Samtidigt är 
vägtransportsektorns utveckling ett resultat av övriga samhällets utveckling. Många av de 
tänkbara åtgärder och styrmedel som finns för att minska utsläppen kommer också i konflikt 
med andra samhällsmål. Vid utformningen av en strategi måste man därför både samordna 
insatser inom transportsektorn med andra samhällssektorer och utforma strategierna för att 
minimera konflikterna med andra samhällsmål.  
 
Även om åtgärder och styrmedel som leder till energieffektivisering kan stå i konflikt med 
andra industri- och transportpolitiska mål bör energieffektivisering vara en bas för en 
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koldioxidstrategi. Energieffektivisering är kostnadseffektivt och vår bedömning är att 
energieffektivare fordon och transporter är en förutsättning för att klara klimatmålen.  
 
Energieffektiviteten hos tunga lastbilar är generellt relativt hög och potentialen för kraftiga 
förbättringar är därför begränsad. Det innebär att åtgärder och styrmedel som effektiviserar 
godstransporterna bör premieras.  
 
Personbilarna i Sverige har markant högre energiförbrukning är genomsnittet inom EU och 
det finns en stor potential för att minska personbilarnas bränsleförbrukning. De svenska 
bilarna är motorstarkare och tyngre än den europeiska bilparken. Dessutom har vi en lägre 
andel av bränslesnåla dieselbilar. Marknadsutvecklingen mot allt större och tyngre bilar driver 
också utvecklingen i fel riktning. De bilar som säljs idag kommer också att påverka utsläppen 
av koldioxid under lång tid framöver. Det innebär att styrmedel behöver introduceras snarast 
som leder till ett premierade av bränslesnåla bilar. Förutom förbättrad konsumentinformation 
kommer olika skatteincitament att behövas för att vända utvecklingen.  
 
De beslut som lägger grunden för en energieffektivisering inom transportsektorn är 
decentraliserade. Det är vid varje beslut om inköp av fordon, vid planläggningen av 
transportupplägg, vid framförandet av fordonen och vid valet av transportslag som 
energiåtgången bestäms. Det är alltså summan av miljontals beslut av trafikanter och företag 
som avgör utvecklingen. De centrala styrmedel som kan sättas in är lagregleringar och 
ekonomiska incitament. Troligen är lagregleringar mindre framkomliga. Huvuddelen av 
insatserna bör därför vara ekonomiska styrmedel och incitament i kombination med 
information. Eftersom den tekniska utvecklingen av fordon är internationell till sin natur krävs 
också samverkan med andra länder, framförallt inom EU-samarbetet. 
  
           
Åtgärder och styrmedel för att introducera förnyelsebara drivmedel är viktiga för att 
långsiktigt klara transportsektorns klimatmål. Vägverket har i samarbete med 
Energimyndigheten, Naturvårdsverket och VINNOVA utrett hur en storskalig introduktion 
kan ske. För närvarande är också en statlig utredning tillsatt för att ta fram en strategi för en 
svensk introduktion av förnyelsebara bränslen som klarar biobränsledirektivets26 mål. Initialt 
bör strategin inriktas på låginblandning, för att minska kostnaderna och för att stimulera en 
utveckling av produktionsteknik och produktionskapacitet. Inriktningen bör vara att 
förnyelsebara bränslen ska vara kompatibla med framtida fordonsteknik, kompatibla med 
omvärlden, samt leda till så små merkostnader som möjligt.   
 
En introduktion av förnyelsebara bränslen i transportsektorn kommer oaktat detta att leda till 
ökade kostnader. För att inte merkostnaderna vid en storskalig introduktion ska bli för stora 
bedömer vi det som centralt att den specifika bränsleförbrukningen hos fordonen minskar. 
 
Vår bedömning är att förnyelsebara bränslen inte kommer att få en avgörande betydelse för 
transporternas energiförsörjning de närmaste 10 åren, men insatserna är en förutsättning för 
att nå målen på sikt. Dessutom måste insatser göras nu för att kunna ge effekt i 20-
årsperspektivet. 
 
År 2050 bedömer vi att förnybara bränslen kan stå 40 procent av energin som används inom 
vägtransportsektorn. Det är troligt att marknaden vill undvika kostnader för parallella system 

                                                 
26 2003/30/EU 
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för fossila respektive förnybara bränslen i de fall som de inte är fullständigt kompatibla. En 
storskalig övergång från fossila bränslen till förnybara bränslen kommer därför antagligen att 
ske relativt snabbt när den väl sker. Om denna övergång sker runt 2050 som vi har antagit är 
kan vi idag bara spekulera kring. Ytterligare andel förnybara bränslen gör att utsläppen kan 
minska ännu mer. Det innebär i sin tur att behovet av andra åtgärder och styrmedel minskar.  
 
En storskalig introduktion av förnyelsebara fordonsbränslen kan innebära ökad konkurrens 
om råvaran mellan transportsektorn och andra sektorer. Det är därför viktigt att analysera 
strategier för användningen av tänkbara råvaror för att minska konflikter med andra 
samhällsmål. 
 
I det korta perspektivet kommer inte åtgärder och styrmedel för en transportsnål bebyggelse 
och samhällsplanering att ge stora effekter på koldioxidutsläppen, eftersom bebyggelse- och 
lokaliseringsmönster förändras långsamt. Samtidigt är den successiva utvecklingen av 
samhällets fysiska struktur avgörande för utvecklingen av efterfrågan på transporter. 
Transporternas utsläpp av koldioxid måste därför integreras i den övriga samhällsplaneringen.  
 
En grundförutsättning för att klara utsläppsmålen är en långsiktig och kraftfull användning av 
ekonomiska styrmedel. För att klara etappmålet om oförändrade utsläpp av koldioxid mellan 
1990 och 2010 behövs en höjning av drivmedelspriset med minst 2 kr per liter, samtidigt som 
övriga åtgärds- och styrmedelsförslag genomförs. Eftersom prisförändringarnas effekter på 
utsläppen inte får fullt genomslag förrän uppskattningsvis 10 år efter höjningen kan detta 
också vara en underskattning. Styrmedel för att premiera energieffektiva fordon och 
transportlösningar är avgörande för att nå målen. Dessutom är de centrala för möjligheterna 
att genomföra andra åtgärder. Samtidigt innebär kraftiga skatteförändringar 
omställningsproblem. Innan energisnål teknik är introducerad och innan transportsnåla 
samhällsstrukturer har skapas kommer enskilda individer och företag att få problem. Det är 
därför viktigt att klimat- och transportpolitiken är långsiktig och att förändringar annonseras i 
god tid.  
 
Det kan finnas anledning till att inte belasta glesbygden med ytterligare avgifter, dels av 
fördelningspolitiska skäl men också för att effekter av åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen där skulle vara liten. 
 
 
Många av de i kapitel 4 beskrivna åtgärderna och styrmedlen konflikterar med andra 
samhällsmål. Det är viktigt med en fortsatt satsning på forskning och utveckling av ny 
miljöteknik för att framöver kunna identifiera och introducera nya lösningar som leder till 
färre konflikter med samhällets övriga mål och önskningar.                
 
Klimatfrågan ställer stora krav på samverkan mellan olika aktörer, inte bara inom 
transportsektorn, utan mellan olika samhällssektorer och politikområden. En förutsättning för 
ett lyckat arbete är därför en utökad samverkan mellan olika statliga myndigheter, näringslivet 
och den kommunala sektorn samt en koordinerad nationell och internationell politik. 
 
En stor del av de åtgärder och styrmedel som vi har identifierat kommer inte att kunna 
genomföras enbart på nationell nivå eftersom de kommer att leda till konkurrensnackdelar för 
svenskt näringsliv, gränshandelsproblem eller att de är beroende av den internationella teknik- 
och marknadsutvecklingen. Att nå högt ställda mål på minskade utsläpp av växthusgaser från 
transporterna kommer också att i grunden förändra förutsättningarna för 
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samhällsutvecklingen. En ensidig svensk politik inom detta område kommer att vara ytterst 
svårt och kostsamt att genomföra. 
 

5.1 Effekter av strategin 
 
De i kapitel 4 beskrivna åtgärdspaketen bygger på en genomgång av i dag beskrivna och 
tänkbara åtgärder och styrmedel. De bedömda effekterna på koldioxidutsläppen bygger på 
tillgänglig kunskap. Effekterna på övriga samhällsmål är översiktliga bedömningar. Det bör 
betonas att det finns osäkerheter både i bedömningen av utsläppens utveckling och i 
bedömningen av de olika åtgärdernas potential. Osäkerheterna blir större ju längre fram i 
tiden som man ser.  
 
Trafikutvecklingen är central för att bedöma behoven av åtgärder för att minska utsläppen. 
Samtidigt föreligger stora osäkerheter i de prognoser som tas fram, framförallt för prognoser 
som ligger långt fram i tiden. För närvarande genomför SIKA i samarbete med trafikverken 
ett arbete med att ta fram en ny transportprognos. Prognosen väntas vara framtagen till 
årsskiftet 2004/2005. Då denna är framtagen bör en översyn göras av de bedömningar som vi 
gjort i denna strategi. 
 
Effekterna av samtliga åtgärder och styrmedel har bedömts var för sig. Korrigeringar har 
gjorts för överlappande effekter. Men en massiv och långt gående insats av kombinerade 
åtgärder och styrmedel kommer att kunna ge oväntade effekter. De stora förändringarna som 
en sådan insats ger kan ändra förutsättningarna för samhällsutvecklingen i stort och ge upphov 
till att utvecklingen tar nya vägar som inte ligger i prognosen. Näringslivsstrukturen och 
bosättningsmönstret kan förändras kraftigt. Teknikutvecklingen kan ta oväntade språng när 
förutsättningarna i grunden förändras. Sammantaget innebär det att bedömningar av effekter 
som ligger längre bort i tiden än 10-20 år kan vara mycket missvisande. Detta gäller både 
effekterna på utsläppen av växthusgaser och effekterna på övriga samhällsmål. 
 
Bedömda effekter på utsläppen av koldioxid är sammanfattade i Tabell 5.1. Av tabellen 
framgår att vi bedömer att summan av åtgärder och styrmedel som är beskrivna kommer att ge 
större effekter än vad som bör vara nödvändigt för att uppnå målen. De största svårigheterna 
verkar vara att nå det uppsatta etappmålet på oförändrade utsläpp mellan 1990 och 2010. 
Detta eftersom huvuddelen av de beskrivna åtgärderna och styrmedlen inte kommer att ge full 
effekt förrän långt i framtiden. Om detta mål kvarstår krävs därför snabba och kraftfulla 
beslut. Samtidigt visar vår analys att på längre sikt kan även långtgående mål nås utan att 
samtliga beskrivna och beräknade åtgärder och styrmedel används. Effekterna på andra 
samhällsmål bör då väga tungt i valet mellan olika åtgärder och styrmedel. 
 
 
Åtgärderna påverkar utöver klimatmålet ett stort antal andra miljömål, tranportpolitiska mål 
och samhällsmål. En kortfattad beskrivning av bedömda effekter finns under varje åtgärd i 
Kapitel 4. Nedan sammanfattar vi de övergripande effekterna. 
 
 
Åtgärder under samhälle och transportefterfrågan minskar trafikarbetet. Detta är positivt för 
flera andra miljömål och även för trafiksäkerhet. Förtätning och ökad spårtrafik kan i en del 
fall kräva bullerskyddsågärder för att inte åtgärderna skall få negativa effekter. Det kan t.ex. 
vara aktuellt i en del fall vid överflyttning av trafik från väg till järnväg. Effekterna av ökad 
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cykling på trafiksäkerheten är osäkra. Effekten på tillgängligheten av åtgärdsområdet är i flera 
fall positiv. Samtidigt bygger en förtätning på en styrning av boende mönstren och därmed 
påverkar åtgärderna till viss del möjligheterna att välja boendemiljö. 
 
Åtgärder avseende skatter och avgifter leder till minskad tillgänglighet samt även minskad 
konkurrenskraft för glesbefolkade delar av landet om inte kompletterande alternativskapande 
åtgärder sätt in. De ekonomiska styrmedlen kommer att leda till ökade transportkostnader och 
minskad försäljning av personbilar, men även ge incitament för att skynda på utvecklingen av 
energieffektiva fordon samt introduktionen av alternativa bränslen. 
 
Åtgärderna under ökad energieffektivitet kommer att öka försäljningen av bränslesnåla fordon, 
men även leda till att tunga och bränsletörstiga personbilar, bl a så kallade stadsjeepar, fasas 
ut. Förutom de positiva effekterna för miljön kommer även trafiksäkerhetseffekterna att vara 
positiva när fordonsparkens vikt blir mera likformig samt genom energioptimerad 
vägutformning som förbättrar möjligheterna till framförhållning i trafiken. Den svenska 
fordonsindustrin kommer att påverkas negativt såvida inte produktionen anpassas till de nya 
förhållandena tillräckligt snabbt. Sänkta hastigheter leder till minskad tillgänglighet och 
transportkvalitet. Åtgärderna för att effektivisera godstransporterna leder även till att 
transportkostnaderna minskar vilket är positivt för näringsliv och offentlig sektor. En ökad 
efterfrågan på mindre och motorsvagare personbilar ger även minskade kostnader för 
hushållen. 
 
Åtgärderna under förnybara bränslen kan på lite längre sikt, 10-20 år, ge ytterligare 
arbetstillfällen i Sverige.  
 
Strategin bygger på att den i huvudsak genomförs i en internationell samverkan. Om den 
genomförs på nationell basis kommer många av åtgärderna, framförallt skatteförändringarna, 
att kunna leda till negativa effekter såsom försämrad konkurrenskraft för näringslivet och 
gränshandelsproblem. Sverige har en näringslivsstruktur med en relativt stor andel 
transportintensiv industri. Detta, tillsammans med Sveriges perifera läge, kan innebära att 
ökade transportkostnader försämrar den svenska industrins konkurrenskraft. 
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Tabell 5.1. Effekt av åtgärder för att minska koldioxidutsläppen jämfört med om inga åtgärder 
vidtas 
 Miljoner ton koldioxid 
 2010 2020 2050 
Samhälle och transportefterfrågan    
Transportsnål bebyggelsestruktur och hållbar 
planering av transportsektorn27 

0 0,70 2,17 

Synliggör näringslivets transporter 0,02 0,05 0,07 
Kollektivtrafik som attraktivt alternativ till bilen 0,02 0,04 0,24 
Cykel tar marknadsandelar från bilen i kortväga 
persontransporter 

0,02 0,05 0,25 

Bilpooler  0,01 0,20 0,40 
Ökad beläggning i personbil genom samåkning 0,01 0,06 0,29 
Virtuella resor ersätter fysiska 0,17 0,56 0,88 
E-handel med effektiva transporter 0,01 0,05 0,13 
Ökad intermodalitet för ökad energieffektivitet i 
godstransporter 

0,04 0,09 0,14 

Samordning av lastbilstransporter 0,01 0,03 0,04 
Skatter och avgifter som styr mot effektivare 
transporter 

3,39 3,82 7,97 

    
Ökad energieffektivitet    
Påverka egenskaperna hos nya fordon samt skatter 
och avgifter som styr mot effektivare fordon 

0,73 1,44  1,74  

Påverka konsumenten vid nybilsköp och påverka 
modellutbudet i Sverige 

0,08 0,19 0,19 

Påverka körsättet 0,23 1,04 1,91 
Vägutformning för minskad klimatpåverkan kvantifiering 

saknas 
kvantifiering 

saknas 
kvantifiering 

saknas 
Lägre tempo för ökad energieffektivitet och dämpad 
efterfrågan 

0,31 0,60 1,47 

    
    
Bränslen    
Låginblandning av alkoholer i bensin 0,48 1,14 0,96 
Låginblandning av syntetdiesel  0,37 0,93 
Fordonsflottor, främst lokala, drivna på biogas, 
etanol och DME 

 0,20 
 

 

Långsiktig satsning på DME, alkoholer och vätgas   9,48 
    
Minskad effekt genom överlappning mellan åtgärder -0,50 -1,19 -9,43 

   
Totalt åtgärder 5,03 9,41 19,8 

 
 

                                                 
27 Inklusive indirekta effekter av sänkta skyltade hastigheter 
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Tabell 5.2. Måluppfyllelse 
 Miljoner ton koldioxid 
 1990 2003 2010 2020 2050 
Utsläpp av koldioxid utan ytterligare 
åtgärder 

16,9 19,3 21,8 24,4 28,4 

Utsläpp efter genomförda åtgärder   16,8 15,0 8,6 
Mål för vägtrafiken   16,9 15,3 10,2 
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Figur 5.1. Utveckling av trafikarbete, energiförbrukning, andel fossila bränslen och 
koldioxidutsläpp. Heldragna linjer är utan åtgärder (LGP).  Streckade linjer är efter åtgärder. 
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7 Bilaga 1 Bedömda åtgärder 
 
    Miljoner ton koldioxid Referens Kommentar 
nr Åtgärd 2010 2020 2050     
  Samhälle och transportefter- 

frågan 
      

    
1 Transportsnål bebyggelse och 

hållbar planering av 
transportsektorn 0,00 0,21 1,66

Vägverket publ. 
1999:134, 1999:133 

Uppräkning mot vår prognos 
för 2020 och 2050 

  Synliggör näringslivets transporter           
2 

Ge utvecklingsstöd för 
transportköpare. 0,024 0,048 0,070

Schenker Consulting 
i Vägverket publ. 
2004:103 

Uppräknat för 2050 utifrån 
prognos. 

3 Kollektivtrafik som attraktivt 
alternativ till bilen 

0,015 0,040 0,24 Vägverket publ. 
1999:134 (2010, 
2020) Sweco-VBB i 
Vägverket publ. 
2004:103 (2050) 

Siffror för 2010 och 2020 
uppräknat mot vår prognos. 
2050 är ett enkelt 
räkneexempel. 

4 

Cykel tar marknadsandelar från 
bilen i kortväga persontransporter 0,017 0,054 0,25

Vägverket publ. 
1999:134 (2010, 
2020)  Trivector 
rap2003:09 + egna 
beräkningar (2050) 

Siffror för 2010 och 2020 
uppräknat mot vår prognos. 
Potentialen 2050 bygger på 
att 25 procent av bilresorna 
under 10 km flyttas över på 
cykel 

5 

Bilpooler  0,010 0,20 0,40

Vägverket 2003:88 
(2010, 2020) + egna 
beräkningar (2050) 

2050 är en bedömning utifrån 
våra nyckeltal för bilpooler, 
dvs 870 000 hushåll x 1/15 
bil per hushåll x 7 ton CO2 
per bil = 400 000 ton CO2 

6 

Samåkning 0,009 0,055 0,29 Vägverket 1999:134 

Använt bedömt utfall för 
2010 och 2020 samt praktisk 
potential för 2050. Siffrorna 
är uppräknade mot vår 
prognos. 

7 

Virtuella resor ersätter fysiska 0,17 0,56 0,88

Forsebäck i 
Vägverket publ. 
2004:103 (2050) 

Bygger på bedömningen att 
distansarbete kan minska 
resor till och från arbetet med 
3 % 2010, 6 % 2020, 9 % 
2050 och att videomöten kan 
minska tjänsteresorna med 5 
% 2010, 20 % 2020 och 30 % 
2050. Resor till och från 
arbetet antas stå för 19 % av 
trafikarbetet med personbil 
och tjänsteresor för 13 %. 

8 

E-handel med effektiva 
transporter 0,012 0,048 0,13

Vägverket publ. 
1999:134, 1999:133  

Siffror för 2010 och 2020 
bygger på 1999:134 och  
2050 på 1999:133. 
Uppdelning på E-handel och 
virtuella resor enligt 
1999:133. Effekterna är 
uppräknade mot vår prognos. 
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    Miljoner ton koldioxid Referens Kommentar 
nr Åtgärd 2010 2020 2050     
  Ökad intermodalitet för ökad 

energieffektivitet i godstransporter           
9 

Stimulera effektiv samverkan mellan 
järnväg och väg i godstransporter. 
Det handlar bl.a. terminalernas 
placering och organisation, 
standardisering av lastbärare, 
prioritering mellan person- och 
godstransporter på järnväg, direkta 
godståg till kontinentala 
destinationer samt möjligheter till att 
öka antalet kombiterminaler. 0,034 0,069 0,10

Schenker Consulting 
i Vägverket publ. 
2004:103 

Beräkningar avser endast 
delmängd:  Ökad frekvens av 
järnvägsavgångar, 
höghastighetståg för 
kombitrafik, direkta kombitåg 
till kontinentala destinationer, 
fler kombiterminaler, gratis 
rullande landsväg genom 
Stockholm samt stimulans av 
EILU (European Intermodal 
Loading Unit). Halv effekt 
till 2010, full effekt 2020. 
2050 är uppräkning av 2020 
utifrån vår prognos. 

10 Öka genomsnittshastigheten (i första 
hand färre stopp) och 
tillförlitligheten i järnvägstransporter 
för att bättre kunna konkurrera med 
vägtransporter.   0,022 0,015

Schenker Consulting 
i Vägverket publ. 
2004:103 

Halv effekt till 2010, full 
effekt 2020. 2050 är 
uppräkning av 2020 utifrån 
vår prognos. 

11 Stimulera effektiv inrikes sjöfart 
(även inlandstransporter) och 
effektiv utrikes sjöfart som går 
längre upp i landet. Det kan handla 
om ekonomiska incitament kopplade 
till hamnar och effektiva järnvägs- 
och väganslutningar. 0,005 0,010 0,015

Schenker Consulting 
i Vägverket publ. 
2004:103 

Halv effekt till 2010, full 
effekt 2020. 2050 är 
uppräkning av 2020 utifrån 
vår prognos. 

  
Samordning av  lastbilstransporter          

12 
Premiera öppna transportlösningar, 
s.k. godskollektivtrafik. framför 
firmabilstrafik 0,010 0,019 0,028

Schenker Consulting 
i Vägverket publ. 
2004:103 

Halv effekt till 2010, full 
effekt 2020. 2050 är 
uppräkning av 2020 utifrån 
vår prognos. 

13 

Ett annat sätt att få bättre samordning 
är få transportföretagen till att köpa 
ledig kapacitet av varandra. 0,003 0,008 0,012

Schenker Consulting 
i Vägverket publ. 
2004:103 

Halv effekt till 2010, full 
effekt 2020. 2050 är 
uppräkning av 2020 utifrån 
vår prognos. 

  Skatter och avgifter som styr mot 
färre och effektivare transporter           

14 En uttalad långsiktig strategi för 
skatten på bensin och diesel införs 
där bränslepriset höjs för att 
åtminstone kompensera för minskad 
förbrukning och därmed motverkar 
den trafikökning som skulle bli 
resultatet med konstant bränslepris. 
Systemet bör vara uppbyggt så 
bränslepriset normeras mot 
disponibel inkomst och specifik 
förbrukning för nya personbilar. 0,50 2,19 6,40

Förslag till 
bränslestrategi i 
Vägverket publ. 
2004:103 

Justering gjord mot vår 
prognos. 
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    Miljoner ton koldioxid Referens Kommentar 
nr Åtgärd 2010 2020 2050     
15 

För att etappmålet för 2010 skall 
klaras behöver bensin och 
dieselskatten nu öka med ytterligare 
drygt 2 kr/liter utöver andra 
föreslagna åtgärder. 2,67 0,74    Egen beräkning. 

Räknat på en elasticitet på 0,7 
varav 0,4 är 
bränsleeffektivisering och 0,3 
är trafikdämpning. 
Extraskatten kan sänkas till 
ca 50 öre 2020 och tas bort 
helt till 2050. 

16 

Differentierade miljö- och 
trängselavgifter införs i de större 
tätorterna.   0,29 0,72

Transek, 2002 
(2020), Vägverket 
publ. 1999:134 
(2050) 

2020 avser Stockholm, 
Göteborg och Malmö med 
antagandet att man får 75 % 
av effekten i Stockholm 
(sämre alternativ till bilen). 
2050 avser tätorter med över 
60 000 invånare. 2020 och 
2050 är uppräknade mot vår 
prognos. 

17 

Tillämpa existerande lagstiftning 
avseende skatteförmånen fri 
parkering. 0,058 0,061  0,064  

Egen beräkning 
baserat på uppgifter i 
Länsstyrelsen i 
Stockholms län 
(2003)  

Beräkningen bygger på att 
arbetspendling med personbil 
minskar med 5 % i städer 
med mer än 50 000 invånare 

18 

Miljödifferentierad kilometerskatt 
för tunga lastbilar 0,16 0,54 0,79

Naturvårdsverket 
(2003) 
 

Avser 
marginalkostnadsbaserad 
avgift på Eurovinjettvägnätet 
2010 och motsvarande tyska 
vägavgiften 2020 på hela 
statliga vägnätet. Siffrorna är 
uppräknade mot vår prognos. 
 

  
Energieffektivitet           
Påverka egenskaperna hos nya 
fordon          Bedömningar saknas 

  Påverka konsumenten vid 
nybilsköp           

19 

Fordon och transporter inom staten 
bör föregå med gott exempel och 
vara energieffektiva.  Erfarenheterna 
med upphandlingskrav bör spridas 
till  kommuner, landsting och 
näringslivet.  0,067 0,15 0,15

Egna beräkningar 
baserat på stickprov 
från landsting och 
kommuner 

Beräknat utifrån att 5 procent 
av alla nya fordon upphandlas 
på detta sätt genom stat, 
kommun och landsting från 
2005 (2003 0,3%, 2004 1%). 
Dessa antas vara 11% snålare 
2003 och 2004 samt 20% 
därefter jämfört med snittet 
av försäljningen. 2050 är 
uppräkning utifrån 
personbilarnas 
koldioxidutsläpp  

20 Myndigheter som upphandlar fordon 
och transporter bör verka för att 
bränslesnåla bilmodeller tas in på 
svenska marknaden t.ex. genom 
upphandlingskrav och respolicy 0,015 0,038 0,039

Vägverket (2004e) 
med egna 
beräkningar   
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    Miljoner ton koldioxid Referens Kommentar 
nr Åtgärd 2010 2020 2050     
  Påverka körsättet           
21 

Fortsatt satsning på sparsamt körsätt. 0,12 0,22 0,40

Vägverket publ. 
2003:100 
kompletterat med 
nya beräkningar 

Antal utbildade (tusen) 62 
lätta fordon, 34 tunga fordon 
år 2010, 131 lätta, 60 tunga år 
2020, 340 lätta, 120 tunga år 
2050. Antagit att 
bränsleförbrukningen 
minskar med 4,6% för lätta 
och 4,4% för tunga 
Uppräkning mot vår prognos. 

22 

Genomför informationskampanjer 
om sparsamt körsätt riktade till 
allmänheten. 0,06 0,11 0,16

Vägverket publ. 
2003:100 
kompletterat med 
nya beräkningar 

Antal förare av lätta fordon 
nådda av information (tusen) 
500 år 2010, 1000 år 2020, 
2000  år 2050. Uppräkning 
mot vår prognos. 

23 

Inför obligatoriskt moment om 
sparsamt körsätt i förarutbildningen. 0,050 0,16 0,34

Vägverket publ. 
2003:100 
kompletterat med 
nya beräkningar 

Antal förarutbildade lätta 
(tusen) 2010 400, 2020 1400, 
2050 4400. Uppräkning mot 
vår prognos. 

24 

Verka för EU-krav på 
färddator/bränslerådgivande system i 
nya fordon. 0,55 1,01

Personbilar egna 
beräkningar baserat 
på bl.a. NOVEM 
(2003), Schenker 
Consulting i 
Vägverket publ. 
2004:103 

Personbilar räknat på 
införande från 2010 på nya 
bilar, 5% besparing, 32,5% 
skulle haft färddator även om 
ingen åtgärd införts enligt 
NOVEM (2003).  Data för 
lastbilar uppräknade mot vår 
prognos för 2020 och 2050 

  Infrastruktur för minskad 
klimatpåverkan         Bedömningar saknas 

  Lägre tempo för ökad 
energieffektivitet och dämpad 
efterfrågan           

25 Öka efterlevnaden av skyltad 
hastighet genom ökad automatisk 
hastighetsövervakning på såväl 
landsbygd som i tätort. 

0,23 0,25   

Vägverket, 2003:100 
Uppräknade mot vår prognos 
för 2010 och 2020. 

26 
Sänk hastighetsregulatorn på tunga 
lastbilar från 89 km/h till 84 km/h. 0,084 0,10 0,15

Schenker Consulting 
i Vägverket publ. 
2004:103 

Uppräknade mot vår prognos 
för 2020 och 2050 

27 Verka långsiktigt för ett 
internationellt system för 
hastighetsanpassning, ISA. När väl 
tekniken finns framme och är 
tillämpbar bör det även finnas krav 
på att utrustning skall finnas i alla 
nya fordon. 1,07 Vägverket 2003:100 

Uppräknade mot vår prognos 
för 2050 

       
 

93  



   

 
    Miljoner ton koldioxid Referens Kommentar 
nr Åtgärd 2010 2020 2050     
28 

Sänkta skyltade hastigheter i 
tätbefolkade delar av landet där 
tillgängligheten i övrigt är god. 
Undantaget är vägar som idag har 
skyltad hastighet på 70 km/h eller 
lägre. 0,73 0,76 Egna beräkningar 

Beräkningen bygger på 
sänkning av 110->100 och 
90->70 i alla län utom 
Värmland, Dalarna, 
Gävleborg, Västernorrland, 
Jämtland, Västerbotten och 
Norrbotten (glesbygdslän).  
Effekter endast räknat för 
lätta fordon. Direkta effekter 
på specifik förbrukning och 
indirekta effekter på 
trafikarbetet. Indirekta räknat 
utifrån antagande om att 
reslängd är direkt 
proportionell till hastighet. 
De indirekta effekterna antas 
haft genomslag till 50% 2010 
och till 100% 2020 och 2050. 

  Skatter och avgifter som styr mot 
effektivare fordon           

29 Fordonsskatten 
koldioxiddifferentieras för nya 
personbilar. För bilar som kan drivas 
både på alternativa drivmedel och 
fossila bränslen baseras det tills 
vidare på körning med fossilt bränsle 
för att undvika suboptimering. 0,066 0,21 0,30

Naturvårdsverket 
rapport 5187, COWI 
(2002) 

Innebär ytterligare skärpning 
jämfört med VTK:s förslag. 
Existerande skatt + 
differentierad del med 44 kr/g 
CO2 över genomsnittsnivån. 
Negativt om under. 
Uppräknade mot vår prognos.

30 
Koldioxiddifferentierad 
registreringsskatt införs. Skillnaden i 
skatt bör vara förhållandevis stor 
mellan de bilar som har högst och 
lägst utsläpp.  Liksom för 
fordonsskatten bör man för bilar som 
kan drivas både på alternativa 
drivmedel och fossila bränslen 
basera skatten tills vidare på körning 
med fossilt bränsle för att undvika 
suboptimering. 0,25 0,60 0,77

Naturvårdsverket 
(2002) 

Fiskal del 10 procent av 
bilens värde + differentierad 
nivå 880 kr/g CO2 över 
genomsnittnivå. Negativt om 
under. Uppräknade mot vår 
prognos. 

31 Skatten på förmånsbil relateras till 
koldioxidutsläppet på liknande sätt 
som i Storbritannien. För bilar som 
kan drivas både på alternativa 
drivmedel och fossila bränslen 
baseras det tills vidare på körning 
med fossilt bränsle för att undvika 
suboptimering. 0,28 0,56 0,58 Inregia (2004) Uppräknade mot vår prognos.
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32 I väntan på att värden på 

bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp skall finnas 
tillgängliga för lätta lastbilar införs 
ett system baserat på indikativ 
förbrukning för fordonsskatt 
alternativt registreringsskatt samt när 
det är aktuellt även för förmånsskatt. 
Den indikativa förbrukningen 
baseras på totalvikt, motoreffekt och 
drivmedel. Fordon med god 
lastkapacitet bör inte beskattas lika 
hårt. 0,025 0,066 0,090 Egen beräkning 

Koldioxidrelaterad 
registreringsskatt för 
personbilar multiplicerat med 
förhållandet mellan de totala 
koldioxidutsläppen för lätt 
lastbil och personbil.   

33 

Inför tillfälligt höjd skrotningspremie 
i kombination med 
koldioxiddifferentierad 
försäljningsskatt. För att få avsedd 
effekt är det viktigt att den höjda 
skrotningspremien i första hand 
kommer bilägaren tillhanda. 0,047 0,004

Egen beräkning, 
baserad på Jean-
Hansen (1997) 

Höjd skrotningspremie med 
5000 kr år 2007 (endast 1 år) 
för bilar av 1995 års modell 
eller äldre. Effekten räknad 
på 2010 och 2020. Antagen 
elasticitet 0,4 (från den 
norska höjningen, Jean-
Hansen 1997). Premiekostnad 
1,1 miljard kr, Nytta CO2 
0,51 miljarder kr därtill 
kommer NOx, PM, HC och 
TS. Bedömt totalt sett 
samhällsekonomiskt lönsam. 

34 Stimulera utbytet av gamla tunga 
lastbilsekipage mot nya som kan ta 
större volymer. 0,051  

Schenker Consulting 
i Vägverket publ. 
2004:103   

35 Stimulera utbytet av trailerdragbilar 
till trafik där man utnyttjar 25,25 
meters måttet och har inrikes gods på 
bilen. 0,004

Schenker Consulting 
i Vägverket publ. 
2004:103   

  
Förnybara bränslen           

36 Låginblandning av alkoholer i bensin 

0,48 1,14 0,96

Egna beräkningar 
baserat på 
Naturvårdsverket 
(2004) och Östman 
(2004) 

Nuvarande låginblandning 
ingår i bas, här endast 
effekter av ytterligare 
inblandning. 2010: 5 procent  
låginblandning i all bensin. 
2020: 10 procent 
låginblandning i all bensin. 
2050 enbart uppräkning mot 
vår prognos.  

37 Låginblandning av syntetdiesel 

  0,37 0,93 Egna beräkningar 

2020: Syntetdiesel inblandad 
eller ren som ersatt 5 procent 
av dieseln. 2050: Syntetdiesel 
inblandad eller ren som ersatt 
10 procent av dieseln.  
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38 Fordonsflottor, främst lokala, drivna 

på biogas, etanol och DME 

0,20   Egna beräkningar. 

Nuvarande användning av 
etanol i rendrift och biogas 
räknas in i bas. Här räknas 
enbart en fördubblad andel 
biogas till 2020.  

39 Långsiktig satsning på DME, 
alkoholer och vätgas 

    9,48 Egna beräkningar. 

Knappt 33 procent av energin 
som förbrukas inom 
vägtransportsektorn är 
förnybara bränslen i 
dedicerade fordon. Innebär 
totalt att 40 procent av 
bränslena som används i 
vägtransportsektorn är 
förnybar. 

 
Referenser till tabellen då det inte framgår direkt av publikationsnr etc. 

 
COWI (2002) Fiscal measures to reduce CO2 emissions from new passenger cars, COWI, 

2002, DG Miljö 
Inregia (2004) Bilförmånsreglernas effekt på utsläpp av koldioxid från bilar 
Jean-Hansen, V (1997) TØI notat 1079/1997 
Länsstyrelsen i Stockholms län (2003) Friskare luft Stockholms län. Förslag till 

åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Stockholms län 
Redovisning av regeringens uppdrag Dnr M2000/2458/R, M2000/58/R 

Naturvårdsverket (2004) Skattebefrielsen för biodrivmedel - leder den rätt? En ekonomisk 
utvärdering av etanol som biodrivmedel. Naturvårdsverket rapport 2004:xxx 

Transek (2002) Kompletterande beräkningar av utsläppseffekter av framkomlighetsavgifter i 
Stockholm, september 2002 

Vägtrafikskatteutredningen (2004) SKATT PÅ VÄG, slutbetänkande från 
vägskatteutredningen, SOU 2004:63 

Vägverket (2004e) Kan vi köpa det vi vill ha? Kartläggning av bränslesnåla modellvarianter 
av de vanligaste bilmodellerna och möjligheten att få dessa med viss extrautrustning i 
Sverige och andra EU-länder. Vägverket publikation 2004:13 

Östman A. (2004) Konsekvensanalys av skattebefrielse för biodrivmedel, Tillförselsituation, 
mm, för Naturvårdsverket 040326 
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8 Bilaga 2 Åtgärder fördelat på ansvar 
 
Nedan har vi sammanställt ansvaret för genomförandet av strategin. Som framgår berör 
strategin i stor del av samhället. 
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Samhälle och 
transportefterfrågan 

   

Transportsnål bebyggelsestruktur  Boverket, Länsstyrelser x x
Synliggör näringslivets transporter x  x x
Hållbar planering av transportsektorn x Övriga trafikverk, 

Länsstyrelser och regionala 
självstyrelse organ 

x x

Kollektivtrafik som attraktivt 
alternativ till bilen 

x Banverket, Regionala 
självstyrelseorgan, 

Rikstrafiken, 
Trafikhuvudmännen 

x x x

Cykel tar marknadsandelar från bilen 
i kortväga persontransporter 

x Länsstyrelser och regionala 
självstyrelse organ 

 x

Bilpooler  x   x x
Ökad beläggning i personbil genom 
samåkning 

x   x x

Virtuella resor ersätter fysiska x x x x x
E-handel med effektiva transporter  x  x
Ökad intermodalitet för ökad 
energieffektivitet i godstransporter 

x Banverket, Sjöfartsverket x x

Samordning av lastbilstransporter x Forskningsfinansiärer x x x
Skatter och avgifter som styr mot 
effektivare transporter 

x SIKA, Naturvårdsverket och 
Skatteverket 

x 

   
Ökad energieffektivitet   
Påverka egenskaperna hos nya fordon  x 
Påverka konsumenten vid nybilsköp 
och påverka modellutbudet i Sverige 

x Konsumentverket, 
Naturvårdsverket 

x x x

Påverka körsättet x x x x x
Vägutformning för minskad 
klimatpåverkan 

x   x

Lägre tempo för ökad 
energieffektivitet och dämpad 
efterfrågan 

x Polismyndigheten, 
Bilprovningen 

x x

Skatter och avgifter som styr mot 
effektivare fordon 

 x 
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Bränslen   
Låginblandning av alkoholer i bensin x Andra forskningsfinansiärer x x
Låginblandning av syntetdiesel x Andra forskningsfinansiärer x x
Fordonsflottor, främst lokala, drivna 
på biogas, etanol och DME 

x Andra forskningsfinansiärer x x

Långsiktig satsning på DME, 
alkoholer och vätgas 

x Andra forskningsfinansiärer x x

 

98  



   

9 Bilaga 3 Stat och kommuners kostnader för åtgärderna 
 
  kr/kg CO2 Kommentar 

Samhälle och 
transportefterfrågan 

  

Transportsnål bebyggelsestruktur 
och hållbar planering av 
transportsektorn 

<10  

Synliggör näringslivets transporter 0,5 Avser utvecklingsstöd 
Kollektivtrafik som attraktivt 
alternativ till bilen 

<12 Avser fysiska åtgärder, 
information och marknadsföring 
betydlig lägre kostnader. 

Cykel tar marknadsandelar från 
bilen i kortväga persontransporter 

<7 Avser fysiska åtgärder, 
information och marknadsföring 
betydlig lägre kostnader. 

Bilpooler  0 Informationsinsatser tillkommer 
Ökad beläggning i personbil 
genom samåkning 

0 Informationsinsatser tillkommer 

Virtuella resor ersätter fysiska 0 Utbildning och kampanjer 
tillkommer 

E-handel med effektiva transporter 0 Utbildning och kampanjer 
tillkommer 

Ökad intermodalitet för ökad 
energieffektivitet i godstransporter 

-  

Samordning av lastbilstransporter <2  
Skatter och avgifter som styr mot 
effektivare transporter 

negativa Långsiktig strategi för priset på 
bensin och diesel ger 12 miljarder 
i intäkt 2020, reseavdragen antas 
ge oförändrade kostnader, 
trängselavgifterna ger 4,2  
miljarder 2020, 
kilometeravgifterna för tunga 
fordon ger en intäkt på 5,2 
miljarder 2020. 

   
Ökad energieffektivitet   
Påverka egenskaperna hos nya 
fordon 

-  

Påverka konsumenten vid 
nybilsköp och påverka 
modellutbudet i Sverige 

0 Insatser för 
konsumentinformation 
tillkommer. Någon miljon per år. 

Påverka körsättet 0 Information och kampanjer 
tillkommer 

Vägutformning för minskad 
klimatpåverkan 

-  
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 kr/kg CO2 Kommentar 

Lägre tempo för ökad 
energieffektivitet och dämpad 
efterfrågan 

ATK≈ 1 
ISA <4 

ATK = Automatisk trafik kontroll 
(hastighetskameror) 

Skatter och avgifter som styr mot 
effektivare fordon 

negativa  
till 

3,3 (skrotningsprem.) 

Registreringsskatt ger skatteintäkt 
5 miljarder per år (2020), 
fordonsskatten ingen ytterligare 
intäkt, skrotningspremien antas 
kosta 1,1 miljard kronor (2007). 
Nytta av skrotningspremien m.a.p. 
CO2 beräknas till 0,51 miljarder 
kr därtill kommer NOx, PM, HC 
och TS. Bedömt totalt sett 
samhällsekonomiskt lönsam. 

   
Bränslen   
Låginblandning av alkoholer i 
bensin 

0,5 85 % import från Brasilien (0,2 
kr/kg) samt 15 % från 
Norrköpingsfabriken (2,6 kr/kg) 

Låginblandning av syntetdiesel -  
Fordonsflottor, främst lokala, 
drivna på biogas, etanol och DME 

-  

Långsiktig satsning på DME, 
alkoholer och vätgas 

-  
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10 Bilaga 4 Låt gå prognos (LGP) 
 
Koldioxid miljoner ton/år      
 1980 1990 2000 2003 2010 2020 2050
Personbilar 11,09 12,31 12,55 12,80 14,11 15,03 15,62
Lätta lastbilar  
(<3,5 ton totalvikt) 0,59 1,04 1,20 1,33 1,43 1,65 1,82
Bussar 0,45 0,61 0,68 0,76 0,75 0,81 0,80
Tunga lastbilar  
totalvikt 3,5-16 ton 0,37 0,30 0,23 0,23 0,37 0,47 0,78
Tunga lastbilar  
totalvikt >16 ton 1,84 2,60 3,69 4,00 5,00 6,25 9,04
Motorcykel och moped 0,05 0,08 0,12 0,17 0,19 0,22 0,38
Totalt 14,39 16,95 18,47 19,29 21,84 24,44 28,45
 
        
Trafik miljarder fordonskm      
 1980 1990 2000 2003 2010 2020 2050
Personbilar 45,31 54,75 59,17 61,79 74,99 86,97 132,39
Lätta lastbilar  
(<3,5 ton totalvikt) 1,85 3,61 4,52 5,36 6,40 7,96 12,85
Bussar 0,57 0,80 0,93 1,04 1,00 1,07 1,16
Tunga lastbilar  
totalvikt 3,5-16 ton 0,70 0,59 0,46 0,45 0,70 0,87 1,59
Tunga lastbilar  
totalvikt >16 ton 1,95 2,66 3,60 3,90 4,79 5,95 9,57
Motorcykel och moped 0,53 0,65 0,95 1,34 1,58 1,82 2,96
Totalt 50,91 63,06 69,63 73,88 89,46 104,64 160,52
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