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Förord 
 
Ett av transportpolitikens delmål är ”God miljö”. Inom ramen för detta har regeringen, bland 
mycket annat, slagit fast ett etappmål för utsläppen av klimatgaser: Utsläppen av koldioxid 
från transporter i Sverige bör år 2010 ha stabiliserats på 1990 års nivå. 
 
För att detta mål ska nås måste vi i alla delar av landet arbeta med frågan om hur vi kan mins-
ka koldioxidutsläppen. Detta projekt har initierats av Vägverket Region Norr och Västerbot-
tens läns landsting. För att ytterligare bredda samarbetet har projektet knutits till det regionala 
MaTs-arbetet där länsstyrelserna i både Norrbottens län och Västerbottens län, Naturvårds-
verket samt Banverket Region Norr deltar. 
 
För att ta fram rapporten har J&W i Luleå anlitats. 
 
Projektets syfte har varit att ta fram förslag på åtgärder för att minska transportsektorns koldi-
oxidutsläpp från fossila bränslen. 
 
Arbetet gör inga anspråk på att ge ett entydigt förslag på vilken eller vilka åtgärder som bör 
vidtas i första hand. Vi pekar istället ut en mängd åtgärder som kan vara genomförbara och 
verkningsfulla i vår del av landet och som tillsammans kan bidra till att utsläpp av koldioxid 
från fossila bränslen minskar. 
 
Rapporten ska ses som ett kunskapsdokument som kan fungera som underlag för olika myn-
digheter, kommuner och organisationer i deras respektive arbete för att bidra till att regering-
ens miljömål uppnås. Inte minst bör materialet kunna vara till stor nytta för fortsättningen på 
det Regionala miljömålsarbetet. 
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Sammanfattning 
 
Transporter spelar en viktig roll i vårt samhälle idag och trenderna pekar på fortsatt ökat tran-
sportarbete, både för gods- och persontransporter. Transporterna förbrukar resurser i form av 
fossilt bränsle och orsakar utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Transportsystemet på-
verkar även luftkvaliteten, orsakar försurning, skapar trängsel och buller, orsakar skador på 
natur- och kulturmiljön samt tar allt större fysisk plats. 
 
I Västerbottens län och Norrbottens län var utsläppen av koldioxid (CO2) från transportsek-
torn, år 2000, cirka 1.6 miljoner ton. 
 
Syftet med denna utredning är att kartlägga vilka typer av åtgärder, för att minska koldioxid-
utsläppen från transportsektorn, som kan vara aktuella att genomföra i Västerbottens län och 
Norrbottens län fram till år 2010. Projektet syftar inte till att utveckla nya former eller typer 
av åtgärder utan att bedöma hur aktuell kunskap om olika åtgärder kan användas i länen. 
 
En mycket viktig del i projektet är att höja kunskapsnivån och förståelsen för koldioxidpro-
blemet hos olika aktörer. Dokumentet ska kunna fungera som underlag för olika myndigheter, 
kommuner och organisationer i deras arbete. Dokumentet skall även kunna användas som ett 
delprojekt i det miljömålsarbete som bedrivs både i Västerbottens län och i Norrbottens län 
med syftet att bryta ner de nationella miljökvalitetsmålen till regionala miljömål. Rapporten 
har bäring främst på målet "Begränsad klimatpåverkan". 
 
De i arbetet kartlagda åtgärderna har sorterats i olika grupper. Den första gruppen innehåller 
åtgärder som bedöms vara genomförbara och påverkbara i Västerbottens län och Norrbottens 
län fram till år 2010. Till den andra gruppen fördes åtgärder som av arbetsgruppen bedömdes 
vara strategiska och ha mer långsiktig effekt. Dessa åtgärder hinner kanske inte visa effekt 
fram till år 2010 men är viktiga att påbörja och ha med i den långsiktiga planeringen. 
 
I tabellen på nästa sida sammanfattas de i dokumentet föreslagna åtgärderna samt exempel på 
potential för några enskilda åtgärder. 
 
Tabellen är dock inte fullständig såtillvida att alla åtgärdseffekter inte är beskrivna fullt ut. 
Och framförallt så är den totala effekten av respektive åtgärd inte beräknad. De åtgärder och 
siffror som anges är exempel. Om åtgärderna genomförs i stor skala ger de sammantaget en 
betydligt större effekt an vad exemplet i sig visar. 
 
De angivna besparingarna av bränsle och CO2-utsläpp får inte summeras då effekten av en 
åtgärd kan förtas av andra genomförda åtgärder. Exemplena visar dock tydligt på att det sam-
mantaget finns en stor potential att kunna nå målen med minskning av CO2-utsläppen om ett 
flertal olika åtgärder får samverka. 



 
 

  

 
 
EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER 

Minskade 
utsläpp av 
CO2 per år 

(ton) 

Sparad bränsle 
per år 
(liter) 

ÅTGÄRDER SOM KAN MINSKA 
KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN TRANSPORTSEKTORN 
TILL ÅR 2010  

  

Lägre hastighet   
Sänkt hastighet från 110 km/h till 90 km/h mellan Piteå och 
Luleå, 50 km 

1 300 530 000 

Sänkt hastighet från 90 km/h till 70 km/h mellan Piteå och 
Luleå, 50 km 

760 320 000 

Anpassning till skyltad hastighet mellan Piteå och Luleå, 50 
km 

660 280 000 

Införandet av hastighetskameror, hastighetssänkning från 95 
km/h till 87 km/h, 25 km 

560 240 000 

Utbildning i sparsam körning   
10 % av vuxna (20-69 år) i Västerbotten och Norrbotten 
med körkort kör sparsamt 

5 500 2 330 000 

Installera motorvärmare på 3000 parkeringar i Luleå 
centrum 

180 75 000 

Öka andelen transporter på järnväg   
Bättre service på landsbygden   
Anlägga en samåkningsparkering  4 1 600 
Attraktivare kollektivtrafik   
En person pendlar med buss 50 km istället för i bil  2 800 
En person pendlar med buss 5 km istället för i bil 0.2 100 
Öka kollektivtrafiken så att biltrafiken minskar med 0.2 % i 
Norrbottens län 

590 250 000 

0-taxa i kollektivtrafiken i Övertorneå 190 80 000 
20 stycken färre bilar per dygn till fritidsaktiviteter  25 11 000 
20 personer från Piteå åker buss istället för ensam i bil till 
Luleå Hockeys 40 matcher per år 

15 6 300 

Attraktivare Gång- och cykeltrafik   
Alla resor på 1 km eller kortare i Luleå genomförs till fots 
eller med cykel 

300 130 000 

50 % av alla bilresor under 3 km i Luleå genomförs till fots 
eller med cykel 

1 000 440 000 

10 % av föräldrar till barn i en skola med 200 barn avstår 
från att skjutsa barnet till skolan i bil 3 dagar per vecka  

1 500 

Effektivare godstransporter   
Omlastningscentral i Piteå som samordnar leveranser till 
Piteå kommuns enheter.  

70 26 000  

Ett rederi som transporterar lastbilar på båt i stället för att de 
kör landsvägen via Haparanda/Torneå.  

450  190 000 



 
 

  

 
 
EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER 
 

Minskade 
utsläpp av 
CO2 per år 

(ton) 

Sparad bränsle 
per år 
(liter) 

Information och kunskap   
5 % av hushållen i Luleå tätort minskar sin 
energianvändning för biltransporter med 20 %  

320 
 

140 000 
 

Resor och transporter i arbetet   
Två personer åker i en bil till arbetet istället för varsin bil  0.5 200 
Fyra personer åker i en bil till arbetet istället för varsin bil  1.5 600 
Biobaserade drivmedel   
Alla nya bilar inregistrerade i Norr- och Västerbotten år 
2001 använder 10 % etanolinblandning i bränslet 

3 400 
 

1 440 000 
 

Ersätt persontransporter med IT   
5 % av de 3000 landstingsanställda som åker ensam i bil till 
jobbet jobbar hemifrån en dag i veckan  

12 5 000 

10 % av 3000 landstingsanställdas tjänsteresor i bil 
genomförs via telefon eller video  

20 8 400 

STRATEGISKT VIKTIGA ÅTGÄRDER, FÖR ATT 
MINSKA KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN 
TRANSPORTSEKTORN PÅ LÅNG SIKT 

  

Bättre järnvägsförbindelser    
Samhällsplanering   
Medvetenhet vid samhällsplaneringen  2 200 930 000 
Öka antalet valmöjligheter till alternativa 
kollektivtransporter 

  

Bättre teknik på längre sikt   
Minska sjötransporters utsläpp av CO2   
Minska flygtransporters utsläpp av CO2   
Minska övriga transporters utsläpp av CO2   
Alla nyregistrerade skotrar har fyrtaktsmotorer  
 

1 600 690 000 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Transporter spelar en viktig roll i vårt samhälle idag. Transportsystemet är dock inte långsik-
tigt hållbart. Dagens transporter förbrukar resurser i form av fossilt bränsle och orsakar ut-
släpp av växthusgaser, främst koldioxid. Transportsystemet påverkar även luftkvaliteten, or-
sakar försurning, skapar trängsel och buller, orsakar skador på natur- och kulturmiljön samt 
tar allt större fysisk plats. 
 
Forskare börjar bli allt mer överens om att utsläppen av växthusgaser påverkar vårt klimat och 
de ekosystem som människan är beroende av. Jordens medeltemperatur och nederbörd har 
ökat, havsisarna börjat smälta och vattennivån i havet stigit. Dessutom väntas ytterligare för-
höjning av jordens medeltemperatur om inte utsläppen minskar drastiskt. 
 
Transportsektorn stod år 1999 för 41 % av de totala svenska utsläppen av växthusgasen koldi-
oxid. Trenderna pekar på fortsatt ökat transportarbete både för gods- och persontransporter. 
Tendensen är ökande utsläpp, trots att fordonen blir mer bränslesnåla, främst beroende på att 
transportarbetet på väg ökar. 
 
I Västerbottens län och Norrbottens län var de totala utsläppen av koldioxid (CO2), år 2000, 
uppskattningsvis 6.5 miljoner ton per år och av detta står transportsektorn för cirka 25 % (1.6 
miljoner ton). I regionen finns tung koldioxidalstrande industri som står för cirka 40 % av ut-
släppen. År 1990 var de totala utsläppen av koldioxid från transportsektorn, i Västerbottens 
län och Norrbottens län, uppskattningsvis 1.2 miljoner ton.  
 

1.1.1 Växthuseffekt 
Solens kortvågiga strålning tränger genom atmosfären och värmer jordytan. En del av strål-
ningen reflekteras direkt ut igen. Atmosfären och jordytan värms upp och strålar sedan ut 
värme, långvågig strålning. Värmeutstrålningen hejdas delvis av växthusgaser i atmosfären. 
Genom att vi tillför atmosfären växthusgaser som koldioxid bygger vi på jordens ”isolering” 
på ett onaturligt sätt med följden att ännu mer värme hålls kvar på jorden och att temperaturen 
ökar. 
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Illustration av växthuseffekt (källa: Vart leder vägen, Vägverket 1995). 
 

1.1.2 Växthusgaser 
Förutom koldioxid förekommer även andra viktiga växthusgaser orsakade av mänsklig verk-
samhet. Jordbruk och avfallsdeponier orsakar metanutsläpp. Lustgas bildas vid förbränning 
och katalytisk avgasrening. Lustgas avgår även från jordbruksmark och gödsel. 
 
I Sverige står koldioxid för cirka 80 % av de totala utsläppen av växthusgaser, metan för 8 % 
och lustgas för 10 %. Övriga växthusgaser, ofullständigt halogenerade fluorkarboner, fluor-
karboner och svavelhexafluorid utgör en mindre andel. 
 

1.2 Tidigare utredningar 
Transportsystemets miljöpåverkan och miljöaspekter har utretts ett stort antal gånger, bland 
annat i ”På väg mot ett miljöanpassat transportsystem”(MaTs-samarbetet), ”Kommunikations-
kommittén”(Kom-Kom), ”Klimatkommittén” och i ”Miljömålskommitténs” arbete, samt i ett 
antal transportpolitiska och miljöpolitiska propositioner. Nedan sammanfattas ett urval av 
dessa. 
 

1.2.1 MaTs (Miljöanpassade Transportsystem) 
1994 inledde Naturvårdsverket ett samarbete med ett tiotal stora aktörer på transportområdet 
med syfte att ta fram underlag för hur ett miljöanpassat transportsystem skall kunna åstad-
kommas i Sverige inom 25-30 år. Samarbetet avrapporterades 1996. Av slutrapporten framgår 
att det i framtiden är möjligt att åstadkomma ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 
transportsystem, men att det krävs långtgående åtgärder inom en rad områden. 
 



 
  

 3

MaTs-aktörerna enades i projektet om långsiktiga miljömål för varje transportslag samt etapp-
mål till 2005. Målen i MaTs-samarbetet baserades på Naturvårdverkets 13 miljöhot och for-
mulerades till: 
 
− Utsläpp av luftföroreningar 
− Utsläpp av hälsofarliga luftföroreningar i tätorter 
− Buller i tätorter 
− Principer för påverkan av landskapet 
− Kretsloppsanpassning  
 
Bland förslagen till åtgärder som kan tillämpas på en lokal/regional nivå märks bland annat 
 
− En ökad samverkan mellan transportslagen 
− Förbättring av och god tillgänglighet till miljövänlig kollektivtrafik 
− Att miljöpotentialen hos informationstekniken tas tillvara 
− Att det lokala agenda 21-arbetet stöds 
 

1.2.2 Region-MaTs 
Region-MaTs (Regionalt arbete för miljöanpassning av transportsystem), startade 1998 med 
målet att miljöanpassa och utveckla de regionala transportsystemen inom de ramar en hållbar 
samhällsutveckling ger. 
 
Vägverket Region Norr tog 1997/98 fram ett regionalt miljöprogram för vägtransportsektorn. 
Samtidigt gjordes en rapport om "Miljösituation och miljömål" för vägtransporterna. Pro-
grammet har lett till flera samarbetsprojekt och aktiviteter som syftar till att minska miljöpå-
verkan från vägtransportsystemet. En miljötillståndsbeskrivning för hela regionens transport-
system, som leddes av länsstyrelsen i Västerbottens län blev färdig 1999. Nu pågår arbeten i 
både Västerbottens län och Norrbottens län för att ta fram regionala miljömål för transport-
sektorn. 
 

1.2.3 Transportpolitiska propositioner 
Transportpolitik för en hållbar utveckling (SOU 1997/98:56) 
De mål och förslag på åtgärder och styrmedel som togs fram i MaTs arbetet utgör bland annat 
grunden till transportpolitiska propositionen; ”Transportpolitik för en hållbar utveckling”, från 
1997. I propositionen formuleras ett övergripande mål för transportpolitiken: ”En samhälls-
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och närings-
liv”. Det övergripande målet består i sin tur av delmål som sedan preciseras genom etappmål 
på kortare sikt.  
 
Det övergripande målet för transportpolitiken är enligt riksdagens beslut den 2 juni 1998 att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Målet 
förtydligas i fem delmål: 
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Transportsystemets utformning och funktion skall tillgodose 
 
− ett tillgängligt transportsystem 
− hög transportkvalitet 
− säker trafik 
− god miljö 
− positiv regional utveckling 
 
 
Regeringen har fastlagt etappmål vad gäller utsläpp av växthusgaser från transportsystemet: 
Utsläppen av koldioxid, CO2, från transporter i Sverige bör år 2010 ha stabiliserats på 1990 
års nivå. 
 
 
Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem (2001/02:20) 
Regeringen redovisar i propositionen, ”Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsys-
tem”, förslag till inriktning av den fortsatta planeringen av transportinfrastrukturen. Förslagen 
omfattar mål, ekonomiska ramar, planeringskriterier och ansvarsfördelning i den kommande 
planeringsprocessen. 
 
Det övergripande transportpolitiska målet från 1998, enligt ovan, kommer att vara kvar. Målet 
kompletteras med ett nytt sjätte delmål om ett jämställt transportsystem. Delmålet om hög 
transportkvalitet justeras så att det omfattar såväl medborgarna som näringslivet. Etappmål 
föreslås utformas för samtliga delmål för att underlätta en väl avvägd balans mellan de olika 
delmålen inom transportpolitiken. 
 

1.3 Miljömålsarbetet 
I april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål bland andra ”Begränsad klimat-
påverkan”. Målen beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att 
samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar och är ett handlingsprogram för miljöpoliti-
ken. De flesta av de femton miljökvalitetsmålen påverkas av transporter. 
 
Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” behandlas i propositionen Sveriges klimat-
strategi (2001/02:55): 
 
• De svenska utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden 2008-2012 

vara minst fyra procent lägre än utsläppen år 1990. 
 
En utredning som beräknas vara klar i april år 2003 ska överväga återinförande av kilome-
terskatt och differentiering av fordonsskatt efter koldioxidutsläpp. 
 

1.3.1 Länsstyrelsernas uppdrag i miljömålsarbetet 
Länsstyrelsernas uppdrag från regeringen är att regionalt anpassa, precisera och konkretisera 
miljökvalitetsmålen samt fortlöpande ansvara för och samordna uppföljningen av miljökvali-
tetsmålen på regional nivå. 
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Arbetet ska bedrivas i samverkan med centrala och regionala myndigheter, landsting, kom-
muner, universiteten, organisationer, näringsliv och andra aktörer. I propositionen anges att 
kommunerna, inom sina kompetensområden, ska anpassa och precisera miljömålen till lokala 
förhållanden. Arbetet med att ta fram lokala målsättningar och åtgärdsprogram bör ske i dia-
log där kommunerna tillsammans med lokalt näringsliv och lokala organisationer samt invå-
nare i olika kommundelar deltar. 
 
Detta arbete pågår för närvarande både i Västerbottens län och Norrbottens län. 
 

1.4 Utredningens syfte, mål och arbetsgång 
Vägverket Region Norr och Västerbottens läns landsting tecknade under våren 2000 en över-
enskommelse om samarbete i frågor som rör vägtransportsystemet. Överenskommelsen kon-
kretiserades i ett antal samarbetsområden. Ett av målen som formulerades var att koldioxidut-
släppen från vägtransportsektorn i Västerbotten år 2010 är mindre än eller högst lika med vär-
det för år 1990. 
 
Det finns en naturlig koppling till det MaTs-arbete som bedrivs i ett gemensamt projekt mel-
lan länsstyrelserna i Västerbottens län och Norrbottens län samt med de olika trafikverken. 
Att med gemensamma krafter nå målet beträffande koldioxidutsläppen är en prioriterad fråga 
i strävan mot en hållbar långsiktig utveckling i de båda nordligaste länen och därmed en ge-
mensam viktig, prioriterad fråga i de båda länens konkreta miljömålsarbete. 
 

1.4.1 Utredningens syfte 
Syftet med denna utredning är att kartlägga vilka typer av åtgärder för att minska utsläpp av 
koldioxid från transportsektorn som kan vara aktuella att genomföra i Västerbottens län och 
Norrbottens län fram till år 2010. Projektet syftar inte till att utveckla nya former eller typer 
av åtgärder utan att bedöma hur aktuell kunskap om olika åtgärder kan användas i länen. 
 
En mycket viktig del i projektet är att höja kunskapsnivån och förståelsen för koldioxidpro-
blemet hos olika aktörer. Dokumentet ska kunna fungera som ett delprojekt i det miljömålsar-
bete som bedrivs både i Västerbottens län och i Norrbottens län med avseende att bryta ner de 
nationella miljökvalitetsmålen till regionala miljömål. Främst ska rapporten vara användbar 
för målet "Begränsad klimatpåverkan". Dokumentet skall dessutom kunna fungera som ett 
idéunderlag för ansökningar ur kommunala klimatinvesteringsprogram. 
 

1.4.2 Utredningens mål 
Projektet sammanställs här i en rapport, ”Strategidokument”, som ska visa på åtgärder och 
kombinationer av åtgärder som minskar koldioxidutsläppen från transportsektorn. Åtgärderna 
skall vara lämpliga att använda i Västerbottens län och Norrbottens län samt bidra till att 
miljömålet nås. Vidare har åtgärdernas effekt på miljön, i avseende minskat utsläpp av koldi-
oxid, bedömts. 
 
Det övergripande målet är att de föreslagna åtgärderna ska kunna innebära att koldioxid-
utsläppen år 2010 är mindre än eller högst lika med värdet för år 1990. 
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1.4.3 Arbetsgång utredning 
Uppdraget har genomförts i nära samverkan med arbetsgruppen och varje delsteg har förank-
rats i arbetsgruppen. 
 
Utredningen har inletts med en större sökning av litteratur på Vägverket, Banverket, Sjöfarts-
verket, Luftfartsverket, Naturvårdsverket, Universitet m.fl. Ett stort antal rapporter, nationella 
och internationella, som sökts fram på bibliotek och på Internet, har gåtts igenom och åtgärder 
för att minska koldioxidutsläppen har sammanställts. 
 
Följande arbetsgång har följts: 
 
�� Litteratursökning. 
�� Upprättande av en ”bruttolista” med ett stort antal möjliga genomförbara åtgärder för att 

minska utsläpp av koldioxid från transportsektorn. 
�� Arbetsgruppen valde ett antal åtgärder, möjliga att genomföra till år 2010 i Norrbottens 

län och Västerbottens län, ur bruttolistan. 
�� Bedömning av potential och redovisning av räkneexempel. 
�� Sammanställning i rapportform. 
 
Följande utgångspunkt för de redovisade åtgärderna har formulerats: 
 
• Åtgärderna skall i första hand vända sig till myndigheter och större organisationer.  
• Åtgärderna har sorterats i tre grupper: 

- Åtgärder som bedöms påverkbara i Norr- och Västerbotten samt kunna genomfö-
ras till år 2010, se avsnitt 2. 

- Strategiskt viktiga åtgärder som bedöms ge effekt på längre sikt i Norr- och 
Västerbotten, se avsnitt 3.  

- Åtgärder som inte anses vara möjliga att genomföra i, eller påverka i regionen, 
exempelvis skattefinansiella åtgärder, redovisas som bortsorterade i bilaga 2. 

• Åtgärder som innebär en ökad andel trafik på järnväg och sjöfart ska generellt sett ses 
positiva ur koldioxidperspektiv. Åtgärder som ger en ökad trafik på väg och flyg är 
tvärtom negativa ur koldioxidperspektiv. 
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1.5 Organisation 
Projektet drivs av en arbetsgrupp bestående av Regionala MaTs-gruppen som består av repre-
sentanter för Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Vägverket, 
Banverket, Landstinget i Västerbotten samt Naturvårdsverket. 
 
Vägverket Region Norr har fungerat som administrativ projektägare och Anders Bylund har 
varit projektledare. 
 
Utredningsarbetet och rapportskrivning har utförts av Mikael Eriksson och Carina Seppelin, 
J&W Samhällsbyggnad Luleå. 
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2 Åtgärder som kan minska koldioxidutsläpp från transportsektorn 
till år 2010 

De i arbetet kartlagda åtgärderna har sorterats i tre olika grupper. Den första gruppen inne-
håller åtgärder som bedöms vara genomförbara och påverkbara i regionen, i Västerbottens län 
och i Norrbottens län. Nästa grupp (se i kapitel 3) bedömdes av arbetsgruppen till strategiskt 
viktiga åtgärder. Åtgärderna hinner kanske inte visa effekt fram till år 2010, men är viktiga att 
påbörja och ha med i den långsiktiga planeringen. Den sista gruppen av åtgärder som behand-
lades i början av projektet, men sorterades bort under arbetets gång, finns i Bilaga 2. De bort-
sorterade åtgärderna ansågs inte vara möjliga att genomföra endast på regional nivå eller så 
ansågs de inte vara möjliga att genomföra i vår region. Vissa av åtgärderna ansågs inte heller 
ha någon större effekt på koldioxidutsläppen i länen. 
 
Nedan presenteras förslag på åtgärder samt exempel på föreslagna åtgärders potential att 
minska utsläppen av koldioxid (CO2) från transportsektorn. De åtgärder som presenteras i 
denna första grupp anses med stor potential kunna bidra till att koldioxidutsläppen minskar i 
regionen till år 2010. Utförliga beräkningar redovisas som räknerutor i Bilaga 1. I exemplen 
sker hänvisningar (inom parantes) till avsnitt 4, ”Referenser”, eller i förekommande fall till 
Vägverket (VV) och Banverket (BV). 
 

2.1 Lägre hastighet 

2.1.1 Begränsa hastigheten för vägtrafik 
Lägre hastighet innebär minskade utsläpp av luftförore-
ningar och lägre bränsleförbrukning. 
 
Hastigheten för vägtransporter kan begränsas genom:  
 

− Att 110 km/h sänks till 90 km/h. 
− Att 90 km/h sänks till 70 km/h. 
− Att skapa ökad efterlevnad av gällande hastighets-

gränser med ökad trafikövervakning. 
− Att sänka hastigheten från 50 till 30 km/h genom 

förändrad utformning av trafikmiljön. 
 
För den enskilde bilisten innebär en sänkning av hastigheten från 110 till 90 km/h cirka 20 % 
minskad bränsleåtgång. Genom att sänka den tillåtna hastigheten från 110 km/h till 90 km/h 
eller från 90 km/h till 70 km/h kan bränsleförbrukningen totalt sett minska med 3 - 4 % (VV). 
En anpassning till nu skyltade hastigheter kan ge 2 % minskning av drivmedelsförbrukningen 
(1). Som exempel kan nämnas att vid införandet av hastighetskameror på riksväg 97 mellan 
Luleå och Boden har den genomsnittliga hastigheten på vägen sänkts från 95 km/h till 87 
km/h (VV). 
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RÄKNEEXEMPEL 1: 
Längs sträckan mellan Luleå och Piteå, 50 km, är trafikmängden cirka 8400 (Årsdygnstrafik 
inkl. tung trafik) fordon per dygn.  
 
• Om hastigheten sänks från 110 km/h till 90 km/h minskar utsläppen av CO2 med cirka 

1 300 ton per år på den aktuella sträckan. Detta motsvarar cirka 530 000 liter bensin. 
 
• Om hastigheten sänks från 90 km/h till 70 km/h minskar utsläppen av CO2 med cirka 

760 ton per år på den aktuella sträckan. Detta motsvarar cirka 320 000 liter bensin. 
 
RÄKNEEXEMPEL 2: 
• En anpassning till skyltad hastighet minskar utsläppen av CO2 med cirka 660 ton per år 

på den aktuella sträckan mellan Luleå och Piteå. Detta motsvarar cirka 280 000 liter 
bensin. 

 
RÄKNEEXEMPEL 3: 
Genom uppsättande av hastighetskameror på riksväg 97 mellan Luleå och Boden har hastig-
heten sänkts från 95 km/h till 87 km/h. Detta medför att ”kamerorna sparar” cirka 560 ton 
CO2/år, vilket motsvarar cirka 240 000 liter bensin. 
 

2.1.2 Införa hastighetsbegränsning på sjöar och till havs. 
Även till havs ger minskade hastigheter lägre bränsleförbrukning. Fartyg är i stor utsträckning 
individuellt konstruerade och förutsättningarna mellan olika fartyg kan vara mycket olika. Vid 
energieffektivitetsberäkningar bör hänsyn tas till det specifika fartygets förutsättningar. 
 
 
RÄKNEEXEMPEL 4: 
En av färjorna som transporterar passagerare, gods och bilar mellan Vasa och Umeå kan köra 
sträckan på 3.5 – 4 timmar. På den längre tiden förbrukas 400 kg mindre bränsle (20). Vilket 
innebär att ca 0.9 ton CO2 sparas per resa. Totalt kördes 378 resor under år 2001 av rederiet 
(19). 
 

2.1.3 Utforma vägar för jämn hastighet 
Genom att utforma vägarna, med cirkulationsplatser och optimering av trafiksignaler kan kör-
ning med jämn hastighet underlättas.  
 
 
RÄKNEEXEMPEL 5:  
Optimering av trafiksignaler – en signalreglerad korsning med en trafikbelastning på 20-25 000 
inkommande fordon per dygn alstrar cirka 2 ton CO2 per dygn. En uppgradering kunde, enligt 
utredningar, ge åtminstone en 10 %-ig effektivitetshöjning motsvarande 200 kg CO2/dygn eller 
70 ton CO2 per år och korsning, vilket motsvarar cirka 30 000 liter bensin (2).  
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2.2 Utbildning i sparsam körning 
Sparsam körning (Eco Driving) är en utbildning som utvecklats i Finland. Sveriges Trafik-
skolors Riksförbund, STR, har med stöd av Statens energimyndighet och Vägverket anpassat 
Eco Driving till svenska förhållanden. Utbildningen innehåller flera punkter som innebär 
minskad bränsleförbrukning, minskade service- och underhållskostnader samt minskade kol-
dioxidutsläpp. Sparsam körning innebär jämn körning med rätt växel, service av bil, använd-
ning av motorvärmare mm. 
 
Förarbeteende kan ge en minskning på bränsleförbrukning med 10-15 % (VV). Detta innebär 
att koldioxidutsläppen kan minskas genom att införa sparsam körning i körkortsutbildningen 
samt att företag och myndigheter utbildar sin personal i sparsam körning. Det är mycket vik-
tigt att även utbilda yrkesförare, lastbils- och arbetsmaskinsförare i sparsam körning. Nya 
forskningsresultat visar att efter utbildning, i bränslesnål körstil, av förare av virkestransporter 
sjönk bränsleförbrukningen för enskilda förare med 5-8 % (31). 
 
 
RÄKNEEXEMPEL 6: 
Förarbeteende kan ge en minskning på bränsleförbrukning med 10-15 % (VV). Om 10 % av 
vuxna (20-69 år) Norr- och Västerbottningar med körkort lär sig köra sparsamt så minskar 
utsläppen av CO2 med cirka 5 500 ton per år, vilket motsvarar cirka 2.3 miljoner liter ben-
sin. 
 
Om 85 % av de 3000 landstingsanställda i Luleå som har körkort lär sig köra sparsamt både i 
tjänst och på fritiden så minskar utsläppen av CO2 med cirka 520 ton per år, vilket motsvarar 
cirka 220 000 liter bensin. 
 

2.2.1 Inför fler motorvärmaruttag 
För att motorvärmaranvändningen ska öka, antalet kallstarter och energianvändningen mins-
ka, är det av stort värde att fler motorvärmaruttag införs på offentliga parkeringsplatser och 
”Termosystem” nyttjas i offentligt ägda fordon.  
 

 

RÄKNEEXEMPEL 7: 
Om 3000 offentliga parkeringar i Luleå centrum utrustas med motorvärmare sparas cirka 180 
ton CO2/år vilket motsvarar cirka 75 000 liter bensin.  
 

2.3 Öka andelen transporter på järnväg 
I utredningen har förutsatts att överföring av biltransporter till järnväg är bra för minskade 
koldioxidutsläpp. Energianvändningen per personkilometer respektive tonkilometer är mycket 
lägre för tåg än för bil. En överföring från lastbil till dieseltåg minskar CO2 utsläppen med 
60%. 
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Koldioxidutsläpp från godstransporter: 
 
• Dieseltåg släpper ut 25 g CO2/tkm 
• Eltåg släpper ut 1 g CO2/tkm 
• Lastbil släpper ut 76 g CO2/tkm 
 

2.3.1 Öka kapaciteten på järnväg  
För att kunna öka andelen transporter på järnväg 
kommer flera järnvägssträckor i regionen att 
behöva byggas om med fler mötesstationer (BV). 
 
 
RÄKNEEXEMPEL 8: 
Genom att bygga om bangården i Niemisel mel-
lan Haparanda och Boden, kan antalet tåg på 
sträckan öka från dagens 7 till 10 tåg per dygn 
(BV).  
 

2.4 Bättre service på landsbygden 
Bättre service på landsbygden minskar transport- 
behovet för de boende utanför städerna och gör 
det attraktivare att bo kvar i glesbygden. 
 
Servicen i glesbygden kan förbättras genom att: 
 
• Behålla eller införa hemservice i form av lantbrevbärare, bokbussar och utkörning av 

matvaror. 
• Införa samordning av service. Medborgarkontor och olika former av service såsom post, 

försäkringskassa, polis, bank, arbetsförmedling och skogsvårdsstyrelsen kan dela både 
personal och lokaler. 

• Anlägga fler samåkningsparkeringar. 
 
 
RÄKNEEXEMPEL 9: 
En samåkningsparkering sparar cirka 1 600 l bensin per år som motsvarar cirka 4 ton CO2/år 
(VV Region Norr).  
 

2.5 Attraktivare kollektivtrafik 
Syftet med åtgärderna nedan är att stimulera till ökat bussresande, såväl lokalt som regionalt, 
och göra kollektivtrafiken mer attraktiv och därmed minska resandet i bil. 
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Skillnad på utsläpp från långväga resor med buss respektive personbil: 
 
• Långväga buss (60 personer) släpper ut 15 g CO2/ pkm 
• Personbil med 1.25 personers beläggning (i tätorten Luleå) 190 g CO2/ pkm  
• Personbil med 2 personers beläggning (långväga resor) 110 g CO2/ pkm  

 
 

 
 
 
RÄKNEEXEMPEL 10: 
En person som pendlar mellan Piteå och Luleå i en buss med 30 passagerare i stället för att 
åka bil med två personer i sparar cirka 2 ton CO2 per år och cirka 800 liter bensin. Varje buss 
sparar cirka 58 ton CO2 per år som är lika mycket som cirka 24 000 liter bensin. 
 
En person som åker med buss, med 20 passagerare, till jobbet 5 km/dag inom tätorten sparar 
cirka 200 kg CO2 per år, cirka 100 liter bensin. Varje buss sparar 4.5 ton CO2 som motsva-
rar cirka 1 900 liter bensin. 
 

2.5.1 Snabbare kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken kan göras snabbare genom att t.ex. 
 
• Införa automatiska betalningssystem för snabb av- och påstigning. 
• Anlägga/utse särskilda bussvägar så att bussar får prioritet i förhållande till biltrafik vil-

ket medför att både kapacitet och snabbhet förbättras. 
• Kollektivtrafikprioritering vid trafiksignaler. 
 
 
RÄKNEEXEMPEL 11: 
1 % reduktion av restiderna i den regionala kollektivtrafiken medför 0.2 % minskning av bil-
trafiken (2). Med en beläggning på 2 personer/bil minskar koldioxidutsläppet med 590 ton per 
år vilket motsvarar cirka 250 000 liter bensin. 
 

2.5.2 Bättre information 
Kollektivtrafiken kan göras attraktivare också genom att: 
 
• Förbättra trafikinformationssystemen. 
• Införa system för trafikledning – trafikstyrning. 
• Införa förbättrad information via telefon, kontantlösa busskort etc. 
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• Införa information inuti och utanför kollektivtrafikfordon; hållplatsskyltar med realtids-
information, informationssystem vid stora bytespunkter som visar tider, linjer och för-
seningar, pektavlor samt digitala skyltar i bussar. 

• Samordning av transport- och turistinformation. 
• Informera om kollektivtrafikens fördelar, möjligheter och förträfflighet. 
• Informera, stimulera och verka för att lära barnen ett mer positivt förhållningssätt till 

kollektivtrafik och gång/cykel i relation till bilåkandet. 
 
God information i och utanför kollektivtrafikfordon anses kunna öka resandet med 1-2 %. 
(Detta bekräftas även i KFB - rapporten ”Transportinformatik ur ett användarperspektiv”, 
1997) (2). 
 

2.5.3 Förändringar i taxor 
Kollektivtrafikanvändandet kan ökas genom förändringar i taxesystemen som t.ex. 
 
• Gratis kollektivtrafik. 
• Samordna taxor för tågbiljetter och bussbiljetter. 
 
 
RÄKNEEXEMPEL 12: 
Gratis kollektivtrafik har införts i Övertorneå kommun. Nolltaxan har reducerat bilkörningen i 
Övertorneå med 400 000 km på en 6-månaders period och minskat CO2-utsläppen med 190 
ton CO2/år, vilket motsvarar cirka 80 000 liter bensin. 
 
Kommunen har köpt hela resetjänsten av Länstrafiken för en kostnad av 305 000 kronor. 
 

2.5.4 Öka beläggningsgraden  
Beläggningsgraden kan ökas i kollektivtrafiken genom att: 
 
• införa kompletteringstrafik med taxi i områden med svagt 

transportunderlag. 
• införa anropsstyrd kollektivtrafik. 
• införa samåkning med färdtjänst istället för taxi.  
• skolor anpassar sina scheman, om det behövs, till 

busstider. 
• samordna taxor för kollektivtrafik med taxi. 
• samordna offentligt betalda resor som färdtjänst, 

sjukresor, skolresor och kollektivtrafik i olika former. 
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2.5.5 Förbättra bytesmöjligheterna  
Kollektivtrafiken kan göras mer attraktiv och lättillgänglig genom bättre möjligheter till byte 
mellan olika transportslag. 
 
• Utveckla trafikknutpunkter för omstigning mellan färdmedel (Transportcentra).  
• Förbättra och utveckla alla olika bytesmöjligheter, men med tanke på miljöeffekterna är 

det extra viktigt att utveckla bytespunkter för byten mellan cykel och kollektivtrafik.  
• Förbättra och utveckla olika bytesmöjligheter mellan tåg, buss och cykel – (terminal-

placering). 
• Ordna pendelparkeringar för byte mellan bil och kollektivtrafik och samåkning. 
 

2.5.6 Samordna resor på fritiden 
Fritidsaktiviteter genererar ett stort trafikarbete. Kommunerna och myndigheter kan bidra till, 
verka för, ordna och uppmuntra till samåkning till fritidsaktiviteter genom: 
 
• Specialinsatt kollektivtrafik till olika evenemang. 
• Specialinsatt kollektivtrafik som riktas till olika typer av aktiviteter såsom bad, ridning, 

ishockeymatcher, teater etc. 
• Samordning av skjuts till träning, tävling och andra fritidsaktiviteter. 
 
 
RÄKNEEXEMPEL 13: 
64 % av resor till fritidsaktiviteter görs i bil. I 30 % av bilarna finns en person i bilen, i 30 % 
två, i 40 % tre eller fler (12). De 500 personer som tränar varje kväll i ishallen i Luleå, gör 
med förutsättningarna ovan sammanlagt 320 resor i 184 bilar. Om dessa antal bilar minskar 
med 20 stycken så minskar utsläppen av CO2 med 25 ton CO2/år, vilket motsvarar cirka 
11 000 liter bensin. 
 
RÄKNEEXEMPEL 14: 
Om 20 personer åker buss istället för bil från Piteå till Luleå hockeys 40 matcher sparas cirka 
15 ton CO2/år vilket motsvarar cirka 6300 liter bensin. 
 
RÄKNEEXEMPEL 15: 
BUSSIG (Buss samordning idrottsrörelsen i gemenskap) är en bokningscentral för samåkning 
inom idrottsrörelsen. Projektet har bidragit till att uppskattningsvis 4-5 bilar per förening 
och resa ställs hemma (22). 
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2.6 Attraktivare gång- och cykeltrafik  
De bästa alternativen att resa om man vill minska koldioxidutsläppen är att gå eller cykla. Att 
ersätta kortare bilresor med att cykla eller gå innebär också fysisk aktivitet, vilket är positivt 
för hälsan. Nedan följer exempel på åtgärder som kan bidra till attraktivare gång- och cykel-
trafik. 
 
 
RÄKNEEXEMPEL 16: 
Redan vid resor på upp till 1 km genomförs över hälften av resorna med bil i Luleå (13). Om 
inga resor under 1 km görs med bil, utan istället till fots eller med cykel så sparas cirka 300 
ton CO2/år som motsvarar cirka 126 000 liter bensin. Om 50 % av alla bilresor under 3 km 
skulle göras till fots eller med cykel så skulle 1 000 ton CO2 motsvarande cirka 440 000 liter 
bensin, sparas årligen. 
 

2.6.1 Attraktivare utformning 
Det är viktigt att förändra dagens vägutformning så att gång- och cykeltrafik inte underordnas 
biltrafiken i trafikplaneringen. Det bör vara lättare att cykla än att ta bil korta vägar. Gång- 
och cykeltrafiken kan göras attraktivare genom att: 
 
• Gång- och cykelbanor byggs ut till bättre och sammanhängande gång- och cykelnät. Det 

är även av stor vikt att de skyltas tydligt. 
• Cyklisterna prioriteras genom prioriterade trafiksignaler och prioritering av snöröj-

ningen. 
• Trygga skolvägar skapas för att uppmuntra till mindre skjutsning av barn till och från 

skolan. 
 
 
RÄKNEEXEMPEL 17: 
Cirka 25 % av barnen i Lund (åk 1-3) skjutsas och hämtas regelbundet med bil till och från 
skolan. Regelbundet innebär 3-4 dagar per vecka. Det vanligaste avståndet till skolan i Lund 
var cirka1 km. Anta att samma förutsättningar gäller för en skola i Norr- eller Västerbotten. 
Årligen kan cirka 1 ton CO2, som motsvarar cirka 500 l bensin, sparas om föräldrar till 10 % 
av barnen på en enda skola med 200 elever avstår från att skjutsa sina barn 3 dagar per vecka. 
 

2.6.2 Information 
Myndigheter kan även: 
 
• Informera om vinster med att gå och cykla – både ekonomiska och hälsomässiga. 
• Erbjuda ”morötter” till de som går eller cyklar. 
• Informera och uppmuntra till ”vandrande skolbussar” - Föräldrar i ett bostadsområde 

turas om att gå tillsammans med barnen till skolan. 
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2.7 Effektivare godstransporter 
Godstransporter på vägar fortsätter att öka. Enligt Vägverket har trafiken med lastbilar på det 
statliga vägnätet ökat med 2.1 % under 12-månadersperioden 2001-04-01 - 2002-03-31 (23). 
 
Lastbilars genomsnittliga lastutnyttjande, dvs. fyllnadsgrad, har uppskattats till cirka 70 % i 
samtliga fjärrgående fordon och 50 % på fordon som utnyttjas för mer lokal distribution. 
Timmerbilar har fyllnadsgrad under 50 % (17).  
 
 

 
 
 
Godstransporterna kan effektiviseras genom att t.ex.: 
 
• Skapa bättre förutsättningar för godstransporterna med tåg och öka lastfaktorn i gods-

transportsystemet. 
• Överföra långväga godstrafik på tåg, t.ex. trafiken från norra Norge och söderut genom 

Sverige. 
• Stimulera, informera och verka för ökad transportkoordinering. 
• Utveckla flera mindre logistikcentra/omlastningspunkter för samordning av varudist-

ribution i tätorten (eller till glesbygd). 
• Utveckla flera mindre logistikcentra/omlastningspunkter för att överföra lastbilstrafik 

till järnväg. 
• Förbättra och utveckla alla olika bytesmöjligheter mellan tåg, bil, båt eller flyg. 
• Öka lastfaktorn i lastbilar. 
• Verka för att göra sjöfarten attraktivare. 
• Öka lastfaktorn i sjöfarten genom att ha transportsystemet öppet för tredjepartsgods. 
• Skapa bättre förutsättningar för transporter med båt genom att exempelvis behålla 

färjetrafik mellan Umeå – Vasa. 
 
 
RÄKNEEXEMPEL 18: 
Omlastningscentralen i Piteå samordnar leveranser till Piteå kommuns enheter. Omlastnings-
centralen minskar dieselförbrukningen med 26 000 liter per år vilket motsvarar 70 ton CO2 
per år (Piteå kommun). 
 
RÄKNEEXEMPEL 19: 
Lastbilar som tar båten från Umeå till Vasa istället för att köra landsvägen via Haparanda och 
Torneå sparar in cirka 900 kilometer. Det ena av rederierna på sträckan Umeå - Vasa har spa-
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rat cirka 450 ton CO2, som motsvarar 190 000 liter bränsle under år 2001 när lastbilarna har 
transporteras på båt i stället för att de kör landsvägen. Minst 12 lastbilar måste vara med vid 
varje tur för att spara in koldioxiden från båtens bränsleförbrukning, i genomsnitt 4.3 ton per 
resa. Förutom lastbilar tar färjan passagerare, personbilar och annat gods (separata contain-
rar). 
 

2.8 Information och kunskap 
För att minska transporternas negativa effekter på miljön måste en mängd aktiviteter genom-
föras. Det gäller att lyfta fram och marknadsföra befintliga och nya aktiviteter och göra dessa 
tydliga för de anställda och allmänheten. Det gäller att öka valfriheten och tillgängligheten 
samt att initiera en förändring som i sin tur leder till ett förändrat resbeteende. 
 
Syftet med följande åtgärder är att öka medvetenheten och kunskapen om transporternas mil-
jöpåverkan. Medvetenheten och kunskapen kan ökas genom: 
 
• Att inrätta transportrådgivning hos kommunerna som kan fungera som en kanal för att 

sprida information genom kampanjer och utbildning. En bas för kommunikation inom 
kommunen. 

• Att stimulera det lokala engagemanget genom information, utbildning och olika typer av 
samarbetsprojekt. 

• Studiecirklar för hushåll. 
• Att verka för en värderingsförändring mot en mindre betoning på materiell tillväxt. 
• Spridning av kunskap om goda exempel för att minska CO2-utsläpp som exempelvis 

Naturskyddsföreningens utmanarkommuner, ”Fossilbränslefria kommuner”. 
• Att stimulera pågående och nya projekt. 
• Utbildning av planerare och andra som har ansvaret för trafikplaneringen på den lokala 

nivån. 
• Att samhället och organisationer driver på deklaration av bränsleförbrukningssiffror, 

driver kampanjer, stödjer nykonstruktion samt visar upp förebilder för att öka medve-
tenheten hos alla, både myndigheter och allmänhet. 

• Information om att välja bränslesnål bil. 
• Strategiska miljöbedömningar i syfte att välja miljöeffektiva och miljövänliga transpor-

ter. 
 
 
RÄKNEEXEMPEL 20: 
En studie av 80 familjer i Umeå har visat att 25 % av alla familjens transporter är möjliga att 
planera bort (32).  
Om 5 % av de cirka 18 100 hushållen i Luleå tätort minskade sin energianvändning för bil-
transporter med 20 % så skulle CO2-utsläppen minska med 320 ton CO2 per år som motsva-
rar 140.000 liter bensin/år. 
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2.9 Resor och transporter i arbetet 
Det är viktigt att allmänhet, företag och organisationer tar större hänsyn till CO2-utsläpp i sina 
transportbeslut. 
 

2.9.1 Arbetsresor 
Arbetsresorna står för ungefär hälften av det kortväga resandet. 52 % av bilresorna i Sverige 
år 2000, gjordes av ensamma förare. För 84% av den totalt tillryggalagda vägsträckan på väg 
till eller från arbete/skola eller tjänsteresa fanns bara en person i bilen (12). 
 
Enligt Holländska studier kan företagens anställdas pendlingsresor till arbetet med bil minska 
med 15-20 % genom att företagen genomför transportplaner i sin verksamhet. Exempel finns 
både i Nederländerna och i USA. De viktigaste motiven för att genomföra transportplaner för 
företag i Nederländerna har varit goodwill. I USA har det varit lagkrav. Vid ett genomförande 
med några basåtgärder har det visat sig att antalet bilresor kan minskas med 10-15 %. Baspa-
ket innefattade specialerbjudande från ansvariga för kollektivtrafik, företagscyklar och samåk-
ningsmatchning. 
 
Resorna till arbetet är i stor utsträckning bundna i både tid och rum och därför finns ofta stora 
möjligheter att välja andra transportmedel än bil. Andra aktiviteter med större variationer i tid 
och rum kan däremot orsaka ett större bilberoende.  
 
Myndigheter, företag och organisationer kan se över sin roll och ta ansvar för resorna i sin 
verksamhet, samt resor till och från arbete, genom arbetsplatsåtgärder och sin resepolicy.  
 
Åtgärderna kan t ex handla om: 
 
• Att införa transportbidrag till arbetsresor, gratis kollektivtrafik till arbetet, arbetsgivaren 

kan bidra till busskort eller att företaget helt bekostar de anställdas månadskort. 
• Att rabatterade bussbiljetter kan köpas på arbetsplatsen. 
• Poängsystem där de resande samlar poäng för varje resa till arbete som skett kollektivt, 

med cykel eller till fots, poängen kan bytas ut mot pengar eller lott. 
• Att skapa bättre förutsättningar och uppmuntra till samåkning, bildelning och samord-

ning. 
• Samordning av samåkande på arbetsplatsen, garanterad hemresa från arbete. 
• Att införa datanätverk och uppmuntra användningen för samåkning, distribution och att 

erbjuda skjuts/boka resa. 
• Att införa/starta och uppmuntra tjänstebilpooler och/eller samåkningspooler. 
• Att uppmuntra och verka för ökad reseplanering med hjälp av Internet, text-TV och tele-

fon (gäller både för arbetsresor, serviceresor/ärenderesor, fritidsresor och tjänsteresor). 
• Att minska antalet parkeringar på arbetsplatserna eller att ge otillgängliga eller dyra par-

keringar för ensamresande i bil, samt bidrag eller fördelar till samåkande. 
• Att förbättra cykelfaciliteter vid arbetsplatser. 
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RÄKNEEXEMPEL 21: 
Det är rimligt att anta att man genom information kring, och uppmuntran till, reseplanering 
med hjälp av Internet, text-TV och telefon (arbetsresor, serviceresor/ärenderesor, fritidsresor 
och tjänsteresor) bidrar till att 0.5 % av ensamåkande i bil förändrar sitt resande (2). 
 
RÄKNEEXEMPEL 22: 
Under 240 arbetsdagar per år sparas, om två personer åker i en bil istället för varsin bil, 0.5 
ton CO2/år som motsvarar cirka 200 liter bensin. Om fyra personer åker i en bil istället för 
varsin bil sparas 1.5 ton CO2/år som motsvarar cirka 600 liter bensin.  
 

2.9.2 Rese- och transportpolicy 
Företag och organisationer kan se över sin roll och ta ansvar för att minska transporters kli-
matpåverkan genom att ställa krav i sin egen verksamhet och ta fram en tjänsteresepolicy. 
Myndigheter kan även föregå som ett gott exempel för andra genom att t.ex.:  
 
• I sin egen verksamhet välja, om möjligt, andra transportslag, fordonstyper med lägre 

utsläpp per lastenhet eller per person i bil, lastbil, tåg buss, flyg och fartyg. 
• Välja fordon som inte förbrukar så mycket fossilt bränsle och ställa krav på bränsleför-

brukning. 
• Välja fordon med effektivare motorer, lägre vikt, bättre aerodynamik, mindre förluster i 

transmission/lägre friktion i överföring och lager och/eller lägre luftmotstånd. 
• Välja fordon som drivs med bra teknik och alternativa bränslen (ej fossila) t.ex. etanol, 

naturgas, grön el m.m.  
• Erbjuda tjänstecyklar. 
 
 
RÄKNEEXEMPEL 23: 
Det är vid upphandling av tjänster och produkter som det finns stora möjligheter påverka for-
donsparkens energieffektivitet. Bilar av samma märke och modell kan ha betydande skillna-
der i bränsleförbrukning. Skillnaden kan variera mellan 20-40 %. T.ex. är skillnaden på CO2-
utsläpp från Audi A4 1.6 manuell (190g/km) och Audi A4 quattro automat (262 g/km) hela 
38 % (17). 
 

2.9.3 Krav vid upphandling av tjänster 
Genom att ställa tydliga och användbara miljökrav vid upphandling av transporttjänster kan 
myndigheter se till att miljövänliga bränslen och transportmedel används. Myndigheterna kan 
t.ex.: 
 
• Ställa krav på transportören. 
• Ställa krav på flexibla fordon, exempelvis bussar som tar både personer och gods. 
• Ställa krav på ökad transportkoordinering avseende personresor. Ett område där samver-

kan mellan logistik och fordonskrav vid upphandling är viktig gäller färdtjänst och sjuk-
resor. 

• Införa och uppmuntra samordning och transportkoordinering av olika transporter, trans-
portslag och fordonstyper samt samordning av gods. 
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• Upphandla lågemitterande fordon eller fordon som drivs med alternativa bränslen i sin 
egen verksamhet, underhåll och drift. 

• Ställa krav på teknikutveckling. 
• Ställa krav på bästa teknik på arbetsmaskiner. 
• Ställa krav på energieffektivare fordon i den egna verksamheten och uppmuntra infö-

rande och användningen av alternativa fordon i tjänsten som t.ex.: 
- Kortdistansbilar (elbilar), hybridfordon (förbränningsmotor och elmotor), elbilar, el-
lastbilar, elbussar/spårvagnar, elcyklar och elmopeder. 

• Minimera användning av dieselfordon på elektrifierade järnvägssträckor. 
• Ställa krav vid upphandling av underhåll. 
• Påskynda ersättning/utbyte av gamla dieseldrivna järnvägsfordon. 
• Introducera och använda alternativa bränslen, använda bättre (miljövänligare) bränslen 

som t.ex. järnvägsdrift med alkohol. 
• Övergå till bränsle- och energisnålare järnvägsfordon. 
• Ställa krav på bränslesnåla fartyg vid upphandling av sjöfartsverkets egna transporter. 
• Verka för minskade emissioner från fartyg genom att ställa krav på bättre och 

miljövänligare bränslekvalitéer. 
• Gynna konstruktioner med specialanpassade och individuella lösningar som har lägre 

energiförbrukning än det bästa alternativa systemet. 
• Byta ut gamla motorer i hamnens egen verksamhet. 
• Ställa krav på ”rena” fordon för myndigheters och trafikverkens egna transporter. 
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2.10 Biobaserade drivmedel 
Idag används i huvudsak flytande bränslen av fossilt ursprung inom transportsektorn. Företag 
och myndigheter kan stimulera och utnyttja införandet och användningen av biobaserad alko-
holinblandning i dagens bränslen exempelvis genom att 
 
• Utnyttja biobaserade drivmedel som t.ex.: Etanol, metanol och RME. 
• Utnyttja övriga alternativa drivmedel som t.ex.: Naturgas och biogas. 
 
 
RÄKNEEXEMPEL 24: 
Alla nya personbilar kan utan tekniska åtgärder i bilen tankas med 10-15 % inblandning av 
etanol i bensinen (E10). Alla katalysatorbilar är anpassade att använda E10. Om alla nya bilar 
inregistrerade i Västerbottens län och Norrbottens län år 2001 skulle använda 10 % etanol 
skulle 3 400 ton CO2, vilket motsvarar 1 441 000 liter bensin, sparas. För en bil blir minsk-
ningen i koldioxidutsläppen cirka 240 kg CO2/år. 
 

2.11 Ersätt persontransporter med IT 
Åtgärden innebär att resor ersätts genom kommunikation med informationsteknik, genom di-
stansarbete, videokonferenser eller distansundervisning. Idag telependlar 7 – 11 % av arbets-
kraften då och då. Olika bedömare, i Sverige och i utlandet, tror att uppemot 30 % av arbets-
kraften kommer att telependla minst en gång i veckan i framtiden. Utifrån det kan antas att 10 
% av de yrkesverksamma inom ett kortsiktig tidshorisont skulle kunna distansarbeta i genom-
snitt en dag i veckan, samt att det inte sker något ökat övrigt resande i samband med detta (2). 
 
Företag och myndigheter kan påverka genom att ställa krav i den egna verksamheten. Distans-
arbete kan uppmuntras genom att:  
 
• Datastugor eller distansarbetskontor inrättas ute i byarna, 

närliggande kommuner eller bostadsområden där människor 
kan arbeta på distans.  

• Kontor där personal från skilda företag kan arbeta upprättas. 
• Stimulera, informera och verka för att möjligheten till att 

arbeta hemifrån förbättras. 
 
Företag kan minska tjänsteresandet genom att: 
 
• Investera i tele- och videokonferensanläggningar. 

- Informera om anläggningars fördelar och möjligheter. 
- Uppmuntra till användning av anläggningarna. 

• Ställa krav på den egna verksamheten så att användningen av tele- 
och videokonferensanläggningar ökar. 

 
Vidare kan företag och myndigheter stimulera, informera och verka för att 
möjligheter till distansundervisning förbättras. 
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RÄKNEEXEMPEL 25: 
Om alla 3000 landstingsanställda i Luleå reser till jobbet som genomsnittssvensken så åker de 
9 km per dag till jobbet i bil. Av dessa åker 84 % ensam i bil. Om 5 % av dessa stannar 
hemma och jobbar en dag i veckan blir det cirka 45 dagar per år totalt. Då sparas cirka 12 ton 
CO2/år som motsvarar cirka 5000 l bensin. 
 
RÄKNEEXEMPEL 26: 
Om 10 % av de 3000 landstingsanställdas tjänsteresor i bil ersätts genom kommunikation via 
telefon eller video så sparas 20 ton CO2/år vilket motsvarar cirka 8 400 liter bensin. 
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3 Strategiskt viktiga åtgärder, för att minska koldioxidutsläpp från 
transportsektorn på lång sikt 

Nedan beskrivs den andra gruppen av åtgärder. Dessa åtgärder bedömdes av arbetsgruppen till 
strategiskt viktiga. Åtgärderna hinner kanske inte visa effekt fram till år 2010 men är viktiga 
att påbörja och ha med i det långsiktiga arbetet redan nu. För att arbetet med minskade koldi-
oxidutsläpp ska lyckas på längre sikt är det viktigt att ha en gemensam vision och ett mål att 
styra mot. 
 

3.1 Bättre järnvägsförbindelser 
För att förbättra järnvägens möjligheter att bidra till ett mer miljövänligt transportsystem kan 
förutsättningarna förbättras genom att: 
 
• Utföra elektrifiering av oelektrifierade banor (flytta över dieseldriven trafik till eldri-

ven). 
• Bygga ut järnväg längs kusten (Norrbotniabanan och Haparandabanan) 
• Anlägga industrijärnvägar. 
 
 
RÄKNEEXEMPEL 27: 
Trots att endast 10 % av trafikarbetet sker med dieseldrift svarar den för 50 % av järnvägens 
CO2-utsläpp. Dieselanvändningen ökar för närvarande inom järnvägssektorn. Förbrukningen 
av dieselbränslen ökade med 4 % under år 2000 jämfört med 1999. 70 % av elen i järnvägs-
sektorn är miljömärkt med ”Bra miljöval”. (16). 
 
RÄKNEEXEMPEL 28: 
Enligt banverkets utredningar beräknas Botniabanan minska koldioxidutsläppet med 54 000 
ton/år (24). 
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3.2 Samhällsplanering 
Den norske forskaren Petter Naess har studerat sambandet mellan täthet och energianvänd-
ning i några städer i Norden och funnit ett linjärt samband mellan yta per invånare och energi-
användning för transporter. Exempelvis skulle en utglesning som fördubblar ytan per invånare 
leda till att energiförbrukningen för transportändamål ökade med 25 %. Med i studien var 
även två mindre städer i norra Norge. Dessa städer, med skillnad på tätheten men i övrigt lik-
nande förhållanden, visade samma samband i täthet och energianvändning som större städer 
(4 och Petter Naess). 
 
Trafikarbetet med bil kan på 25 års sikt begränsas med cirka 5 % genom ökad medvetenhet 
hos planerare och beslutsfattare. Användningen av ekonomiska styrmedel med direkta eller 
indirekta effekter på bebyggelseplaneringen kan medföra en begränsning av biltrafiken på 10 
%. Med starkare styrmedel, ekonomiska styrmedel i kombination med en planlagstiftning, kan 
begränsningen i vissa områden bli 15-20 %. (0) 
 
Energianvändningen kan minskas genom att: 
• Undvika transportalstrande anläggningar och felaktiga etableringar som ökar antalet re-

sor eller längden på resorna. 
• Krav ställs på företag så att de tar större hänsyn till transporternas påverkan vid nyeta-

bleringar av företag och verksamheter. 
• Öka medvetenheten hos planerare och beslutsfattare så att felaktiga etableringar und-

viks. 
• Etablera nya verksamheter där möjligheterna och förutsättningarna för ett väl fungeran-

de och attraktivt kollektivtrafiksystem finns och välja lokaliseringar i kollektivtrafik-
vänliga lägen. 

• Effektivisera aktivitetsstrukturer, hänsyn bör tas till transportbehovet vid planering av 
kommunala verksamheter som sophämtning, skolor och vård. 

 
 
RÄKNEEXEMPEL 29: 
Om vi antar att trafikarbetet på grund av ökad medvetenhet vid samhällsplaneringen minskar 
med 2 % på 10 år så sparas 2 200 ton CO2/år vilket motsvarar cirka 930 000 l bensin. 
 

3.3 Öka antalet valmöjligheter till alternativa kollektivtransporter 
För att öka förbättra kollektivtrafikens möjligheter att öka sin andel av vägtrafiken bör de 
alternativa resmöjligheterna förbättras och utökas. Fler alternativ kan skapas genom att: 
• Bygga ut kollektivtrafiken med alternativ teknik såsom spårvagnar, linbanor och 

trådbussar. 
• Införa mer lokal och regional spårbunden trafik. 
• Införa flexibla fordon som biltåg och cykeltåg (även långväga persontransporter). 
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3.4 Bättre teknik på längre sikt 
För att kunna införa bättre teknik på längre sikt är det viktigt att samla de tunga aktörerna och 
ta fram en långsiktig strategi för hur övergången ska ske från fossila fordonsbränslen till 
bränslen som inte ger ökade CO2 utsläpp. Arbetet att göra systemskiftet steg för steg kan på-
börjas t.ex. genom krav vid upphandling. 
 

3.5 Minska sjötransporters utsläpp av CO2 
För att förbättra sjötransporters möjligheter att bidra till ett mer miljövänligt transportsystem 
kan förutsättningarna för miljövänligare sjötransporter förbättras genom att: 
 
• Begränsa trafiken med vissa miljöstörande fartyg. 
• Gynna fartyg med storkapacitet i förhållande till sin energiförbrukning – styra 

bränsleförbrukning med hamnavgifter.  
• Verka för minskade koldioxidutsläpp från fritidsbåtar genom att exempelvis ställa krav 

på snåla tvåtaktsmotorer eller fyrtaktsmotorer i fritidsbåtar. 
 

 
 

3.6 Minska flygtransporters utsläpp av CO2 
För att förbättra flygtransporters möjligheter att bidra till ett mer miljövänligt transportsystem 
kan förutsättningarna för miljövänligare flygtransporter förbättras genom att: 
 
• Differentierade landningsavgifter införs för olika flygplanstyper med olika grad av 

energiförbrukning. 
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3.7 Minska övriga transporters utsläpp av CO2 
För att förbättra övriga transporters möjligheter att bidra till ett mer miljövänligt transportsy-
stem kan allmänheten, kommunerna och myndigheterna stödja teknikutvecklingen genom att 
byta ut snöskotrar och andra arbetsmaskiner med tvåtaktsmotorer till maskiner med fytakts-
motorer. 
 
 
RÄKNEEXEMPEL 30 
Om alla nyregistrerade skotrar hade fyrtaktsmotorer skulle 1 600 ton CO2/år sparas vilket 
motsvarar 690 000 liter bränsle. 
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Räkneexempel 
 
Räknerutorna är knutna till räkneexemplen i rapporten. Här visas beräkningarna och 
förutsättningarna mer utförligt. Om inte annat anges så förutsättes förbränningen av 1 liter 
bensin motsvara utsläpp av 2,36 kg koldioxid (CO2). 
 
RÄKNERUTA 1 
Vägverket använder följande siffror i sin långtidsplanering för att beräkna minskning per år.  
Från 110-90 km/h: 3 x Ådt x km = antal kg CO2/år  eller  från 90-70:1,8 x Ådt x km = antal 
kg CO2/år. 
 
På sträckan mellan Piteå och Luleå, 50 km, är trafikmängden cirka 8 400 fordon per dygn 
(Ådt inkl tung trafik). 
 
Om hastigheten sänks från 110 km/h till 90 km/h, minskar utsläpp av CO2 med  
3 x 8 400 x 50 = 1 260 000 kg CO2/år = 533 898 l bensin  
   
Om hastigheten sänks från 90 km/h till 70 km/h, minskar utsläpp av CO2  med  
1,8 x 8 400 x 50  = 756 000 kg CO2/år = 320 339 l bensin  
 
RÄKNERUTA 2 
Av totalt 8 400 fordon på sträckan mellan Piteå och Luleå är cirka 7 700 personbilar. 
Personbilar förbrukar cirka 1 liter bränsle per mil. 
 
En anpassning till skyltade hastigheter antas minska drivmedelsförbrukningen med ca 2 %. 
7 700 x 5.0 x 1,0 x 0,02 x 365 = 281 050 l bensin/år x 2,36 = 663 278 kg CO2/år 
 
RÄKNERUTA 3 
Vid införandet av hastighetskameror på riksväg 97 mellan Luleå och Boden har hastigheten 
sänkts från 95 km/h till 87 km/h. Trafikmängden på sträckan, som är 25 km, är cirka 7 500 
fordon per dygn. Enligt räkneruta 1 kan minskningen från 110-90 km/h räknas enligt följande:  
3 kg x Ådt x km   
Detta ger här 3 x 7 500 x 25 km = 562 500 kg = 238 347 l bensin 
 
RÄKNERUTA 4 
En av färjorna som transporterar passagerare, gods och bilar mellan Vasa och Umeå kan köra 
sträckan på 3,5 – 4 timmar. Resan på 3 timmar förbrukar 4,5 ton bränsle (HFO=Heavy Fuel 
Oil) och på 4 timmar går det åt 4,1 ton bränsle. Skillnaden 0,4 ton, 400 liter, ger 400 x 2,36 = 
944 kg CO2/resa. Totalt kördes 378 resor under år 2001 av rederiet. 
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RÄKNERUTA 6 
Boende i Luleå tätort färdas i genomsnitt 24,5 km/dag i bil och i genomsnitt finns det 1,25 
personer/bil i Luleå. Detta medför att boende i Luleå tätort kör bil 19,6 km/dag. 12 % 
minskning på en förbrukning på 1 l/mil är 0,12 l/mil.  
 
Anta att boende (20-69 år) i Norr- och Västerbotten (cirka 320 000 personer) kör som 
Luleåbor och har körkort i samma omfattning (cirka 85 % har körkort). Om 10 % av dessa 
utbildas i sparsam körning så minskar bensinförbrukningen med: 
320 000 x 0,85 x 0,10 x 19,6 x 0,012 = 6 397 l/dag = 2 334 905 l/år vilket motsvarar 5 510 
376 kg CO2/år 
 
Om 85 % av 3 000 landstingsanställda i Luleå skulle genomgå utbildning i sparsam körning 
så minskar bensinförbrukningen med: 
3 000 x 0,85 x 19,6 x 0,012 = 600 liter/dag = 218 912 l/år  vilket motsvarar 516 633 kg 
CO2/år. 
 
RÄKNERUTA 7 
Det går åt 1 dl bränsle per kallstart vid –15 grader.  
 
I Luleå centrum finns cirka 3 000 parkeringar utan motorvärmare med 60-70 % beläggning. 
Anta att det går åt 1 dl bränsle per kallstart för alla dagar med temperatur under 0 och inget de 
övriga dagarna.  

Temperaturen är under 0 cirka 17 veckor per år, se diagram.  
Under en dag parkerar 6 300 bilar i Luleå. 
630 liter bränsle går åt per kall dag på grund av kallstarter = 4 410 l/vecka  = 74 970 l/år 
vilket motsvarar 176 929 kg CO2/år. 
 
RÄKNERUTA 8 
Genom att bygga om bangården i Niemisel kan utnyttjandet av befintlig kapacitet minska från 
86 % till 52 % och därmed ökar utrymmet från dagens 7 till 10 tåg per dygn. 
 

RÄKNERUTA 9 
Antal bilar som har stått på samåkningsparkeringar (17 st samåkningsparkeringar i 
Västerbottens län och Norrbottens län) varierar mellan 100-940. I medeltal blir det 404 bilar 
per parkering under år 2000. Längderna på resorna varierar mellan 15-60 km, medellängd för 
resorna blir 39 km. En parkering sparar 15 756 km/år vilket motsvarar 1 576 l bensin/år som 
motsvarar 3 718 kg CO2/år.  
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RÄKNERUTA 10 
En buss som rymmer 60 passagerare avger 15 g/pkm CO2. Om den är halvfull 30 g/pkm och 
med 20 personer 45 g/pkm. En person i bil avger cirka 230 g/pkm och två i en bil 110 g/pkm. 
1,25 personers beläggning som i Luleå tätort avges 138 g/pkm. 
 
Jämförelse mellan arbetsresor med buss med 30 passagerare mellan Piteå och Luleå och två 
personer per bil på långa resor: 
Varje person sparar 110 – 30 = 80 g/pkm. På ett år med 240 arbetsdagar 0,080 x 50 x 2 x 240 
= 1 921 kg CO2 per år vilket motsvarar 814 l bensin. Varje buss sparar 1 921 x 30 = 57 631 kg 
CO2 per år vilket motsvarar 24 420 l bensin. 
 
Jämförelse mellan arbetsresor på 5 km i Luleå tätort med buss med 20 passagerare och 1,25 
personer per bil i Luleå tätort: 1,25 x 110 = 138 g 
Varje person sparar 138 – 45 = 93 g/pkm. På ett år med 240 arbetsdagar 0,093 x 5 x 2 x 240 = 
223 kg CO2  per år vilket motsvarar 95 l bensin. Varje buss sparar årligen 223 x 20 = 4 460 kg 
CO2 vilket motsvarar 1 890 l bensin per år. 
 
 
RÄKNERUTA 11 
Transportarbetet med personbil i Norrbotten uppgår till 2 700 milj pkm per år (RES). De 
boende i Luleå tätort gör cirka 63 600 resor/dygn med bil. Varje bilresa är i genomsnitt 24,5 
km och beläggningsgraden är 1,25 personer. 
1 % reduktion av restiderna i den regionala kollektivtrafiken medför 0,2% minskning av 
biltrafiken. 
0,2 % x 2 700 000 000 = 5,4 milj pkm Med två personers beläggning i bilen så sparas 5,4 x 
106 x 0,110 = 594 000 kg CO2 = 251 965 liter bensin 
 
I Luleå tätort sparas 63 600 x 0,2 % = 127,2 resor/dygn= 46 428 resor/år = 1 137 486 km 
1,25 x 110 = 138 g 0,138 x 1 137 486 = 156 973 kg CO2 = 66 514 liter bensin 
 
RÄKNERUTA 12 
0-Taxan har reducerat bilkörningen i Övertorneå med 400 000 km på en 6-månaders period = 
800 000 km/år: 

Med en bränsleförbrukning på 1 l/mil blir det 80 000 liter bensin x 2,36 = 188 800 kg CO2/år. 
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RÄKNERUTA 13 
Vi antar att det är tre personer i 30 %, fyra i 8 % och fem i 2 % av bilarna. 500 personer tränar 
varje kväll i ishallen. Det blir med förutsättningarna ovan sammanlagt 320 resor i bil. 

64 % av resor till fritidsaktiviteter görs i bil. I 30 % av bilarna finns en person i bilen, 30 % 
två, 40 % tre eller fler. 

96 resor med en i bil = 96 bilar 
96 resor med två i bil = 48 bilar 
96 resor med tre i bil = 32 bilar 
25,6 resor med fyra i bil  = 6,4 bilar 
6,4 resor med 5 i bil = 1,3 bilar, TOTALT: (183,7) cirka 184 bilar. 
Om samåkning ökar så att 35 % av bilarna har två i bilen, 45 % tre eller fler (antar ny 
fördelning 32% - tre i bil, 10% - fyra, 3%- fem) och minskar en i bil till 20 %. Ger antalet 
bilar 
64 resor med en i bil = 64 bilar 
112 resor med två i bil = 56 bilar 
102,4 resor med tre i bil = 34,1 bil 
32 resor med fyra i bil = 8 bilar 
9,6 resor med fem i bil = 1,92 bilar, TOTALT: 164 bilar. En minskning med 20 bilar 
I Sverige färdas vi cirka 15 km/dag i bil på fritiden 
Minskningen blir då 300 km = 30 l/dag = 10 950 l bensin/år = 25 185 kg CO2/år. 
 
RÄKNERUTA 14 
En buss som rymmer 20 personer släpper ut 45 g CO2/pkm. En person i bil ger 230 g/pkm. 
Luleå hockey har ca 40 matcher per år. 
Om 20 personer åker buss från Piteå till Luleå Hockeys 40 matcher istället för att köra ensam 
i bil så sparas  
Buss 0,045 x 20 x 50 = 45 kg CO2 
Ensam i bil 0,23 x  20 x 50 = 230 kg CO2  230 - 45 = 185 kg CO2 sparas per resa. 
Två resor per match och 40 matcher 2 x 40 x 185 = 14 800 kg CO2 per år = 6271 liter bensin  
 
 
RÄKNERUTA 16 
Totalt görs 99 300 resor av de boende i Luleå tätort dagligen. Andelen korta resor och andelen 
bilresor ser ut enligt nedan: 
 

Reslängd Andel av totalt Andel bil av 
totalt 

Antal bilresor Antal km 

<1 km 3 % 12 % 357 5 927 
1 km 11 % 51 % 5 570 10 704 
2 km 11 % 49 % 5 352 24 399 
3 km 13 % 63 % 8 133 41 030 

     
Bil i tätorten med 1,25 passagerare släpper ut 1,25 x 110 = 137.5 g CO2/pkm 
Om alla resor under på en kilometer skulle göras till fots eller med cykel sparas 
5927 x 0.1375 x 365 =  297 461 kg CO2 = 126 043 liter bensin 
 
Om hälften av resorna mellan 0-3 km skulle göras till fots eller med cykel sparas 
20 515 x 0,1375 x 365 = 1 029 597 kg CO2 per år = 436 270 liter bensin 
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RÄKNERUTA 17 
Ca 25 % av barn i Lund (åk F-3) skjutsas och 21-27 % hämtas regelbundet med bil till och 
från skolan. Regelbundet innebär 3-4 dagar per vecka. Det vanligaste avståndet till skolan där 
var 1 km. Om det samma gäller för barn på Furuparksskolans i Luleå som under läsåret 2000-
2001 hade 216 barn i årskurser F-3. 
 
Om 20% av barnen skjutsas 3 dagar per vecka 40 veckor per år  
40 x 2 x 1 = 80 km/dag = 240 km/vecka = 9 600 km/år = 960 l bensin = 2 266 kg CO2/år 
 

Om 10% av barnen skjutsas 3 dagar per vecka 40 veckor per år 
20 x 2 x 1 = 40 km/dag = 120 km/vecka = 4 800 km/år = 480 liter bensin = 1 133 kg CO2/år 
RÄKNERUTA 19 
Vägsträckan mellan Umeå och Vasa, via Haparanda och Torneå, är ca 900 km. Under år 2001 
har rederiet kört 378 turer med totalt 4 987 lastbilar. Bränsle som går åt är cirka 4,3 ton/resa i 
genomsnitt. Anta att en lastbil avger 0,956 kg CO2/km. Vägsträckan från Umeå till Vasa är 
cirka 900 km. 
 
Båten släpper ut: 4 300 x 2,36 x 378= 3 835 944 kg CO2  
 
Bilarna släpper ut: 4 987 x 0,956 x 900 = 4 290 815 kg CO2 

 
Båten har då sparat 4 290 815 – 3 835 944 = 454 871 kg CO2 under år 2001 = 192 742 liter 
bränsle 
 
Det måste vara med minst 12 lastbilar vid varje tur för att spara in koldioxiden från båtens 
bränsleförbrukning. Men förutom lastbilar tar färjan passagerare, personbilar och annat gods 
som containrar. 
 
RÄKNERUTA 20 
En studie av 80 familjer i Umeå har visat att 25 % av alla en familjs transporter är möjliga att 
planera bort.  
 
Om 5 % av hushållen i Luleå minskade sin energianvändning för biltransporter med 20 % så 
skulle CO2 utsläppen minska med : 

Det finns cirka 18 000 hushåll i Luleå tätort. 18 000 x 5 % = 900 hushåll. 85% av hushållen 
har tillgång till bil, alltså 765 hushåll. Varje person boende i Luleå tätort kör/åker bil 24,5 
kilometer per dygn. Om varje bil i hushållen i Luleå tätort färdas lika långt så förbrukar dessa 
5 % årligen 765 x 24,5 km x 0,1 l/km x 365 = 684 101 liter bränsle. Om de minskar sin 
energiförbrukning med 20 % så minskar det med 136 820 liter/år = 322 896 kg CO2 per år. 
 
RÄKNERUTA 22 
I Sverige åker befolkningen 9 km/dag i bil till arbete. Under 240 arbetsdagar per år förbrukas 
med en person i bil 240 x 9 x 0,1 = 216 liter/år = 510 kg CO2.  
Två i bil istället för varsin bil sparas 510 kg CO2/år vilket motsvarar 216 liter bensin per år 
Tre i bil istället för varsin bil sparas 1 020 kg CO2/år vilket motsvarar 432 liter bensin per år 
Fyra i bil istället för varsin bil sparas 1 530 kg CO2/år vilket motsvarar 648 liter bensin per år 
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RÄKNERUTA 24 
Alla nya personbilar kan utan tekniska åtgärder i bilen tankas med 10-15 % inblandning av 
etanol i bensinen (E10). Alla katalysatorbilar är anpassade att använda E10.  
 
Om alla nya bilar inregistrerade i Norr- och Västerbotten skulle använda 10 % etanol: 
En bil går ca 1 500 mil/år.10 891 personbilar inregistrerades under 2001 i Norr- och 
Västerbotten. 
10 % etanolinblandning ger 2,1 kg koldioxid/l jämfört med bensin 2,36 kg/l. Nya bilar har en 
bränsleförbrukning på 0,8 l/mil. 
1 500 x 10 891 = 16 336 500 mil, 16 336 500 x 0,8 = 13 069 200 l 
13 069 200 x 2,1 = 27 445 320 kg, 13 069 200 x 2,36 = 30 843 312 kg 
Skillnaden blir 3 397 992 kg CO2 vilket motsvarar 1 439 827 l bensin. 
För en bil blir minskningen per år 2 760-2 520 kg =240 kg CO2/år. 
 
RÄKNEEXEMPEL 25 
Om alla 3 000 landstingsanställda i Luleå reser till jobbet som genomsnittssvensken så åker 
de 9 km per dag till jobbet i bil. Av dessa åker 84 % ensam i bil. Om 5 % av dessa stannar 
hemma och jobbar en dag i veckan blir det cirka 45 dagar per år totalt. 
Då sparas 0,84 x 3000 x 9 x 0,05 = 1134 km 
Med en bränsleförbrukning på 1 l/mil ger detta 
113.4 l/vecka  = 5 103 l/år  = 12 043 kg CO2/år 
 
RÄKNEEXEMPEL 26 
Om 10 % av de 3 000 landstingsanställdas tjänsteresor i bil (13 % av 9 km) 0,13 x 300 = 351 
km, genomförs via telefon eller video, så sparas 351 km/dag. 
Detta motsvarar 35 l/dag = 8 400 l/år (cirka 240 arbetsdagar/år)= 19 824 kg CO2/år. 
 
RÄKNEEXEMPEL 29 
Trafikarbetet med bil kan på 25 års sikt begränsas med cirka 5 % med ökad medvetenhet hos 
planerare och beslutsfattare samt med justeringen av planlagstiftningen. Användningen av 
ekonomiska styrmedel med direkta eller indirekta effekter på bebyggelseplaneringen kan 
medföra en begränsning av biltrafiken på 10 %. Med starkare styrmedel, ekonomiska 
styrmedel i kombination med en planlagstiftning, kan begränsningen i vissa områden bli 15-
20 %. (0) 
 
Vi antar att trafikarbetet minskar med 2 % på 10 år. Totalt görs 99 300 resor/dag av 46 500 
boende i Luleå tätort. 64 % av resorna sker med bil vilket ger 63 552 resor i bilar. 
Bilarna i Luleå har beläggningsgrad på 1,25 personer 
Detta ger 50 842 bilar som kör i genomsnitt 24,5 km. 
Om trafikarbetet minskar med 2 % så kör bilen 24 km/dag. En minskning på 0,5 km.  
Minskning i CO2 utsläpp: 25 421 km / dag = 2 541 l = 5 857 kg. 
Per år blir det en minskning på 927 867 l = 2 189 766 kg CO2/år. 
 
RÄKNEEXEMPEL 30 
Bränsleförbrukning - 2 liter/mil för tvåtaktsskoter och 1 liter/mil för fyrtaktsskoter. 
Antal skotrar: 4 587 nyregistrerade skotrar i Norr- och Västerbotten år 2000. 
Körlängd/år: 150 mil 
Om alla nya skotrar hade fyrtaktsmotorer sparas 688 050 liter bränsle, 1 623 798 kg CO2/år  
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0 Inledning 
Åtgärderna i denna sammanställning är sådana åtgärder som behandlats i början av projektet 
men sorterats bort under arbetets gång. Åtgärderna bedömdes vara svåra att styra eller på-
verka på regional nivå eller inte vara genomförbara i Norrbottens och Västerbottens län. 
Åtgärderna har inte heller effektberäknats. Dessa åtgärder föreslås därmed att inte ingå i en 
kommande handlingsplan för Norrbottens och Västerbottens län. 

1 Generella åtgärder som påverkar samtliga trafikslag 

1.1 Minska behovet av transporter 
Syftet med åtgärderna nedan är att minska behovet att genomföra resan. Att göra så att 
resorna blir färre och/eller kortare 

�� Stimulera, informera och verka för att möjligheterna att utföra tjänster på internet och  
e-post ökar och förbättras t ex: bankärenden, telemedicin, teleshopping 

�� Genomföra eller planera förändringar i bebyggelsestrukturen som syftar till att minska 
resbehovet. 

�� Stimulera, informera och verka för att mer hänsyn tas till bebyggelsestruktur och 
energiförbrukning i samhällsplaneringen genom att exempelvis: 

o Skapa en miljöanpassad bebyggelseplanering/attraktivt centralt boende 

o Placera verksamheter så att behovet av transporter minskar genom t.ex. förtät-
ning och subcentra 

o Koppla samman stadsstrukturer med ett kollektivt transportsystem 

o Samlokaliseria arbetsplatser, serviceanläggningar och fritidsanläggningar med 
bostäder. 

o Gynna fler närbutiker. 

o Planera ny bebyggelse och andra målpunkter där möjligheterna och förutsätt-
ningarna för ett väl fungerande och attraktivt kollektivtrafiksystem finns. 

�� Trafiksanering i stadskärnor, förbjud biltrafik. 

1.2 Information och kunskap 
Syftet med följande åtgärder är att öka medvetenheten och kunskapen om transporternas 
påverkan på miljön och klimatet med hjälp av information och utbildning.  

�� Verka för och informera om komprimerade arbetsveckor och flexibel arbetstid som kan 
minska antalet arbetsresor eller ge bättre förutsättningar för kollektivtrafik under hela 
dagen 
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1.3 Ekonomiska incitament 
Syftet är att förändra människors resbeteende och val av transportmedel med stöd av olika 
ekonomiska incitament och ”morötter”. 

�� Verka för att avgifter och skatter subventioneras och styrs för att påverka val av tran-
sportsätt genom t.ex.: 

�� Avgifter: Vägavgifter, bilavgifter, biltullar, områdesavgifter. 

�� Förmånsbeskattning av fria p-platser på arbetsplatser. 

�� Kilometerskatt för tunga fordon. 

�� Verka för att avgifter och skatter subventioneras och styrs för att uppmuntra till miljö-
vänliga drivmedel genom t.ex.: 

�� Höjda drivmedelspriser genom höjda bensin- och dieselskatter. 

�� Skattesubventioner på miljövänliga drivmedel och skattehöjningar för fossila bräns-
len. 

�� Differentiering av fordonsskatter och andra skatter. 

�� Skatt på koldioxidutsläpp, eller system med handel med utsläppsrätter. 

�� Uppmuntra och stimulera användningen av ekonomiska styrmedel med direkta eller 
indirekta effekter på bebyggelseplaneringen. 

�� Ändrade reseavdrag som uppmuntrar till resor med kollektivtrafik, cykel eller till fots. 

�� Verka för att avgifter styrs för att påverka val av transportsätt genom t.ex.: 

�� Styrning med P-avgifter. 

�� Stimulera, informera och verka för ökat statligt stöd för lokala klimatprogram och stöd 
till forskning och utveckling av teknik. 

1.4 Miljövänligare val  
Syftet med åtgärden här är att få allmänhet, företag och organisationer att ta större hänsyn 
till klimatpåverkan i sina transportbeslut. 

�� Uppmuntra till och verka för att företag och organisationer ställer tydliga och använd-
bara miljökrav vid upphandling av transporttjänster så att miljövänliga bränslen och 
transportmedel används genom t ex: 

�� Miljöcertifiering. 

1.5 Effektivare godstransporter 
Syftet med åtgärden är att effektivisera alla typer av dagens godstransporter. 

�� Stimulera, informera och verka för samarbete mellan de lokala transportföretagen, kom-
munerna och de regionala myndigheterna för att effektivisera transporterna. 
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�� Stimulera, informera och verka för att transportavstånden minskar genom t.ex.: 

�� Återanvändning/återvinning. 

�� Kortare transporter av halvfabrikat mellan olika förädlingsled. 

�� Geografiskt mindre försäljningsmarknader (regionalisering), mer närproducerat ge-
nom betoning på lokal förankring av varuproduktion. 

�� Större användning av lokalt tillgängliga varor. 

�� Begränsning av korshandel. 

�� Stimulera, informera och verka för att minska transportvolymen genom att minska 
mängden gods som produceras genom t.ex.: 

�� Längre livslängd på produkter 

�� Samutnyttjande och gemensamt ägande av produkter 

1.6 Bättre teknik 
Dessa åtgärder syftar till en generell miljöanpassning av fordon och bränslen. 

�� Utveckla motorer som drivs av vätgas och el  

�� Vätgas kan produceras av bl a fossilgas och metanol. Den kan också produceras av 
sol, vind och vattenkraft via el. Användningen av fossila bränslen går då att reducera 
gradvis. 

�� Utveckla materialsnål, återvinningsanpassad konstruktion och resurssnål förbrukning av 
material (bränsle och reservdelar). 

2 Åtgärder som påverkar transporter på väg 

2.1 Allmänt 
Syftet med åtgärden är minska vägtransporters miljöpåverkan. 

�� Utöka och förbättra väginformatik och trafikinformation genom:  

�� Trafikinformation via bilradio 

�� Variabel vägvisning 

�� Parkeringshänvisning 

�� Begränsa tomgångskörningen i den egna verksamheten. 

2.2 Persontransporter 
Syftet med åtgärderna nedan är att minska energiförbrukningen, effektivisera och öka 
beläggningsgraden på persontransporter på väg. 

�� Att skapa helt bilfria bostadsområden genom bilpooluthyrning. 

�� Att införa byabussar. 
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�� Samordning av transport- och turistinformation. 

2.3 Godstransporter 
�� Verka för att öka lastfaktorn i godstransportsystemet. 

�� Samordning för bränslesparande åtgärder genom t.ex.: 

�� Inför trafikledningssystem som ger goda förutsättningar att minska körsträckan 
genom information om varuhämtning, distribution och leverans. 

�� Inför Radio Data System – Traffic Message channel. Ett navigationssystem 
som ger ett optimalt vägval. 

3 Åtgärder som påverkar transporter på järnväg 

3.1 Allmänt 
Syftet med åtgärderna är att minska järnvägtransporters miljöpåverkan 

�� Effektivisera järnvägstrafiken. 

�� Begränsa hastigheten. 

�� Begränsa trafiken och användningen av vissa miljöstörande fordon genom att t.ex.: 
Begränsa tomgångskörning för diesellok. 

�� Utveckla jämnare körmönster för diesellok. 

3.2 Godstransporter 
Syftet med åtgärderna nedan är att minska energiförbrukningen och effektivisera godstrans-
porter på järnväg så att fler vägtransporter förs över till tåg. 

�� Skapa bättre förutsättningar för godstransporterna med tåg, öka lastfaktorn i 
godstransportsystemet och gör tåget mer attraktivt genom t.ex.: 

�� Utveckla specialsydda transportkoncept (järnväg). 

�� Flexibla fordon som tåg som tar lastbilar. 

3.3 Teknik 
Syftet med åtgärderna är att utveckla och stödja ny och gammal teknik så att järnvägs-
transporterna blir bättre och mer miljövänliga än idag 

�� Utveckla och byta till bättre dieselmotorer. 

�� Emissionsoptimera järnvägsmotorer. 
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3.4 Infrastruktur 
Syftet med åtgärder under denna rubrik är att genom fysiska åtgärder ge bättre 
förutsättningar och möjligheter för en mer miljöanpassad järnvägstrafik. 

�� Bygga ut järnvägen runt stadskärnor. 

4 Åtgärder som påverkar transporter med båt 

4.1 Godstransporter 
Syftet med åtgärderna nedan är att minska energiförbrukningen och effektivisera godstrans-
porter till sjöss. 

�� Verka för och utveckla lastbärare med låg vikt, som är flexibla, lätta att hantera och väl 
anpassade till ändamålet. 

4.2 Teknik 
Syftet med åtgärderna är att utveckla och stödja ny och gammal teknik så att transporterna 
till sjöss blir bättre och mer miljövänliga än idag. 

�� Utveckla och förbättra dagens maskiner. 

�� Minska energiförbrukning genom optimering av skrovets form. 

�� Utveckla och gynna alternativa maskinsystem, t.ex. vindkraft, biobränslen. 

�� Byta ut gamla motorer. 

�� Nytänkande i konstruktion och marknadsföring. 

4.3 Infrastruktur 
Syftet med åtgärderna är att genom fysiska åtgärder ge bättre förutsättningar och möjligheter 
till olika alternativa transporter. 

�� Bygga ut hamnar. 

�� Bygga ut goda järnvägsförbindelser till hamnar. 

5 Åtgärder som påverkar transporter med flyg 

5.1 Allmänt 
Syftet med åtgärderna nedan är att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan samt 
effektivisera flygtransporter 

�� Anpassa flygvägar. 

�� Begränsa tomgångskörningen, taxning. 
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5.2 Teknik 
Syftet med åtgärderna är att utveckla och stödja ny och gammal teknik så att transporterna 
med flyg blir bättre och mer miljövänliga än idag 

�� Utveckla och inför lågemitterande flygplan i flygplansflottorna (lågemissionsbrännkam-
mare och bränslesnålare motorer). 

�� Överföra trafik från jet till turbopropellerflygplan. 

�� Byta till/utveckla bättre (miljövänligare) alternativa drivmedel. 
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