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Förord
De klimatpåverkande utsläppen måste minska radikalt från dagens nivåer och
transportsektorn måste bidra. De markbundna godstransporterna står för 60
procent av den totala godstrafiken i Sverige. De är en förutsättning för tillväxt
och välstånd, men också en betydande källa till utsläpp av koldioxid. Att bryta
utvecklingen med ökande utsläpp av koldioxid från lastbilstrafiken är en stor och
viktig utmaning. För att klimatarbetet ska ta fart och bli framgångsrikt krävs
samarbete. Det går om alla bidrar!
KNEG:s (Klimatneutrala godstransporter på väg), Chalmers och Trafikverkets
konferens 24 oktober 2011 handlar om klimatarbetet för godstransporter på väg.
Som grund för konferensen ligger den här rapporten, som beskriver vad som
behöver göras för att klara KNEG:s klimatmål till 2020 och regeringens klimatmål till 2030. I rapporten finns också en bilaga som kort belyser resultatet
av KNEG:s arbete 2010. Rapporten är skriven av Anders Ahlbäck, Göteborgs
universitet och Chalmers och Håkan Johansson, Trafikverket.
På KNEG:s webbplats, www.kneg.org finns ytterligare fördjupningsmaterial:
• ”Vad behöver göras för att halvera klimatpåverkan från en typisk svensk
fjärrgodstransport?” (Anders Ahlbäck, Göteborgs universitet och Chalmers.)
• ”Vad behöver göras för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta
inom godsområdet?” (Håkan Johansson, Trafikverket.)
• ”KNEG på väg mot visionen – en redovisning av åtaganden 2010”
(Maria Svane och Anders Ahlbäck, Göteborgs Universitet och Chalmers.)
2011 års konferens är den första i raden av tänkta årliga resultatkonferenser.
Den syftar till att vidareutveckla det framgångsrika samarbetet inom KNEG och
inspirera och engagera en bredare krets att ta ytterligare steg i klimatarbetet.
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Många bidrar redan, men ännu mer kan och behöver göras. Transportköpare och
transportutförare, fordons- och bränsleleverantörer, myndigheter samt forsknings- och
innovationsaktörer, för att bara nämna några, har alla viktiga roller för att miljömålen
ska förverkligas.
Förutom att stimulera till konkreta åtgärder som bidrar till minskad klimatpåverkan, kan
arbetssättet med årliga resultatkonferenser och rapporter användas i EU-samarbetet. Det
visar att den svenska politiska inriktningen är verkningsfull.
Genom att demonstrera fungerande klimatlösningar som tagits fram inom näringslivet i
samarbete med samhälle, forskning och innovation, visar vi att tillväxt och välstånd kan
gå hand i hand med ett effektivt klimatarbete.

Lars Mårtensson			Lars Nilsson			Anna Dubois
KNEG

Trafikverket

Chalmers

Vad är KNEG, Klimatneutrala Godstransporter på väg?
KNEG (http://kneg.org) är ett framgångsrikt samarbete mellan olika aktörer i transportsektorn
och i övrigt näringsliv, samhälle samt forskning och innovation (FoI). Aktörer som aktivt och tillsammans arbetar fram konkreta och användbara lösningar som bidrar i klimatarbetet inom godstransportområdet. KNEG:s mål är att utsläppen från en typisk svensk fjärrtransport på väg ska
halveras till 2020 jämfört med 2005. Visionen är att godstransporterna på de svenska vägarna
ska vara klimatneutrala.
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En halvering av koldioxidutsläppen
per tonkilometer nås någon
gång mellan 2020 och 2030.

Sammanfattning
Det moderna samhället är beroende av fungerande transporter med höga krav på effektivitet, ekonomi och kvalitet. Samtidigt ställs allt högre krav på att godstransporter
ska minska utsläppen av, i synnerhet, växthusgaser när klimatfrågan blir allt viktigare.
Hittills ökar dock utsläppen inom EU och Sverige; en utveckling som förväntas fortgå
om inga åtgärder görs. Att nå klimatneutrala godstransporter är således en stor utmaning
som kräver breda samarbeten mellan samhällets alla aktörer.
Denna studie analyserar potentialerna för ökad koldioxideffektivitet (minskade utsläpp
av koldioxid per transportarbete) inom områdena effektivare fordon, effektivare
logistik samt förmyelsebara drivmedel till år 2020 samt 2030. I det korta perspektiviet
förväntas effektiviseringar av fordon och sparsam körning ge det största bidraget;
i det längre förväntas alla tre områdena bidra ungefär lika mycket. En halvering av koldioxidutsläppen per tonkilometer nås någon gång mellan 2020 och 2030, där potentialerna är uppskattade till cirka 36 respektive 75 procent för de båda tidshorisonterna.
För att realisera de fulla potentialerna behövs initiativ för att främja fortsatt effekt
ivisering av fordon, introduktion och spridning av hybridlösningar, fler i utbildning och
uppföljning av sparsam körning, ökad användning av smarta system i logistik, ökad
låginblandning av biodrivmedel i diesel, elektrifiering av distributionsfordon och spridning
av DME-bränsle och -teknik samt samt biogasanvändning i diselmotorer (metandieselteknik.) På längre sikt kan ökad intermodalitet och överflyttning av gods mellan
trafikslag ge en betydande effekt.
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Några viktiga utgångspunkter
Tuffa klimatmål och minskade oljetillgångar ställer krav
Även om världens politiker ännu inte lyckats enas kring en global klimatpolitik i enlighet
med FN:s klimatpanels (IPCC) rekommendationer fortsätter klimatfrågan att engagera
allt fler delar av samhället. Halten av koldioxid i atmosfären var 2010 388 ppm vilket kan
jämföras med 280 ppm före industrialiseringen. Ökningen som till största delen beror
på människans utsläpp har resulterat i en ökning av den globala medeltemperaturen
med 0,7 grader. För att undvika en farlig påverkan på klimatet har man i det globala
klimatavtal som skrevs under i Cancun 2011 beslutat att den globala temperatur
ökningen bör begränsas till maximalt 2 grader. Beslut togs även om att utreda ett mer
ambitiöst mål om en begränsning av den globala temperaturökningen till 1,5 grader.
Målen sätter stor press på samhället och transportsystemet om att minska energi
användning och användningen av fossila bränslen. Stora utsläppsminskningar behöver
göras på kort tid. För industriländerna kan det handla om utsläppsminskningar på upp
till 80 procent till 2030. I Sverige har regeringen beslutat att Sverige år ”2030 bör ha
en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen”. EU-kommissionens vitbok om
transporter är inte lika långtgående och anger ett mål om 20 procents minskning av
transporternas utsläpp till 2030.

Godstransporterna ökar
Sedan 1990 har utsläppen från transporter inom EU ökat med 33 procent. Den kraftiga
ökningen har också inneburit att transporternas andel av de totala utsläppen vuxit.
2008 stod transportsektorn, inberäknat bunkring för internationell sjöfart och luftfart,
för 24 procent av utsläppen av växthusgaser. Liksom globalt domineras transportsek
torns energiförsörjning helt av olika oljeprodukter som står för 96 procent av energi
försörjningen (European Commission, 2011). Vägtransporter dominerar utsläppen
och står inom EU för cirka 70 procent av transportsektorns utsläpp, medan sjöfart och
luftfart står för i stort sett lika mycket var av den resterande delen (European Commission,
2011).
Mellan 1990 och 2008 ökade vägtransporternas utsläpp inom EU med 26 procent.
Persontransporterna dominerar utsläppen där personbilar står för huvuddelen. Medan
personbilarnas utsläpp minskar ökar utsläppen från godstransporterna. Godstrans
porterna står för ca 40 procent av utsläppen av vilka lastbilar står för ca två tredjedelar
(en fjärdedel av transportsektorns utsläpp).
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Sedan 1990 har transportarbetet för svensk inrikestrafik med lastbilar ökat med nästan
30 procent. Utvecklingen är tydligt kopplad till BNP-tillväxten, där den ökade ekonomiska
aktiviteten skapar en större efterfrågan på transporter. Dock är det inte en större gods
mängd som driver efterfrågan, utan tvärtom har den totalt transporterade godsmäng
den i ton minskat sedan 1990. Ökningen beror snarare på att gods idag transporteras
längre, och en allt större andel av det gods som transporteras utgörs av förädlat gods
med högre krav för till exempel emballage. För många verksamheter begränsas trans
porter främst av volym, snarare än vikt (Andersson, 2005).
Under de senaste fyra decennierna har det skett en tydlig omfördelning av godstrans
porter över olika transportsträckor. Under 1970-talet dominerade transportsträckor på
under 50 kilometer all transport av gods. De korta transportsträckorna står fortfarande
för över 50 procent av alla transporter, men de långväga ökar sin andel markant. För
många verksamheter innebär en centralisering av produktionen ökad konkurrens
förmåga på den internationella marknaden; kostnaderna för ökade transporter är
oftast lägre än den effektiviseringsvinst centraliserad produktion medför. Strukturför
ändringen har skapat allt mer intrikata nätverk av transporter där det ökade transport
arbetet främst beror på ökat antal fordonskilometer – komponenter kan transporteras
långa sträckor, över flera landsgränser, innan de slutmonteras för att därefter transpor
teras vidare till försäljningsmarknader.
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Figur 1. Utsläpp av koldioxid från svenska vägtransporter under
1990, 2000 samt 2010.
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Figur 2. Utvecklingen av transportarbete och transporterad godsmängd för lastbilar samt BNP i Sverige, under perioden 1990-2010.
Källa: SIKA (2009); Trafikanalys (2011) samt SCB (2011)

Energieffektivitet i fokus för fordon och drivmedel
De olika trafikslagen erbjuder olika hög energieffektivitet. Mest energieffektiva är
transporter med fartyg eller järnväg. Järnvägen medger högst koldioxideffektivitet
om el producerad med låg insats av fossila bränslen dominerar. Samtidigt har lastbilen
andra fördelar, framför allt en hög flexibilitet. Den bästa lösningen är därför ofta en
kombination av olika trafikslag, en intermodal transport, där fördelarna hos de olika
trafikslagen utnyttjas.
Energieffektivitet har länge varit en viktig fråga för tunga fordon. Stora steg i energi
effektivisering skedde fram till slutet av 1980-talet. Därefter bromsades takten upp
bland annat som ett resultat av att motoroptimeringen fick koncentreras på att
klara allt strängare avgaskrav istället för att minska bränsleförbrukningen. En lastbils
bränsleförbrukning beror på motorteknik, bränslekvalitet samt luft-, rull-, accelerationsoch lutningsmotstånd som brukar sammanfattas i det gemensamma begreppet färd
motstånd.
De tunga lastbilarna är till största delen dieseldrivna. Av de totalt 79 000 tunga lastbilar
som var i trafik i Sverige 2010 var 77 000 dieseldrivna, drygt 1000 bensindrivna och
ca 500 drivna med något annat bränsle, där gas dominerar. Introduktionen av nya
bränslen innebär flera olika utmaningar när det gäller motor- och reningsteknik men
också distributionssystem.
Även om det gjorts försök tidigare så har huvuddelen av introduktionen av alternativa
drivmedlen gjorts senaste 10 åren. De förnyelsebara bränslena utgör mellan 5 och 6
procent av vägtransportsektorns energianvändning. För tunga transporter dominerar
RME inblandad i dieselolja. I Sverige har inblandningen av RME ökat från i princip noll
2002 till nästan 5 procent inblandning i diesel 2010. Detta har också varit den maximalt
tillåtna inblandningen. 2011 höjdes gränsen inom EU till 7 procent. I Sverige ges skatte
lättnader för en inblandning av 6,5 procent etanol i bensin och 5 procent FAME i diesel.
Detta kommer troligen att begränsa inblandningen i Sverige.
Utöver låginblandningen domineras de alternativa bränslena för tunga lastbilar av
metangas (biogas och naturgas). Huvudsakligen används detta i ottomotorer (tänd
stiftsmotorer) men under 2010 inleddes även flottförsök med kompressionstända motorer
så kallad metan-diesel teknik. Det finns även ett fåtal etanoldrivna lastbilar.
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Utmaningar för framtidens godstransporter
Ser man framåt bedöms de klimapåverkande utsläppen från transporter inom EU inte
minska till 2030 eller 2050, trots beslutade åtgärder och styrmedel för effektivisering
och ökad andel förnybar energi. Utvecklingen bedöms vara densamma i andra industri
länder (EEA, 2010 och IEA, 2010). Nuvarande insatser som görs för att effektivisera
transporterna och minska andelen fossil energi räcker inte för att åstadkomma någon
större minskning av utsläppen. Detta gäller särskilt för godstransporterna. Det finns
alltså ett stort gap mellan prognostiserad utveckling och de behov som finns av att
minska användningen av fossila bränslen för att bidra till klimatmål och för att skapa
en uthållig energiförsörjning till transportsektorn.
Det krävs nya kraftfulla åtgärder och styrmedel för att täcka gapet mellan nuvarande
utveckling och den målsättning som krävs för att transportsektorn ska kunna bidra till
klimatmål och göra sig tillräckligt oberoende av fossila bränslen. Persontrafiken och
då särskilt personbilarna har ägnats mycket uppmärksamhet. Styrmedel har införts för
dessa som också gett utdelning i en snabb effektivisering av fordonsflottan. Godstran
sporterna kommer ofta i skymundan både i litteraturen och när det gäller styrmedel för
att effektivisera dem. En stor del ökningen av utsläppen ligger på godstransporterna.
Framöver behöver även godstransporterna bidra till minskad användning av fossila
bränslen.
Utsläppen av koldioxid och användningen av fossila bränslen för godstransporter kan
minskas med tre medel:
• förbättrad logistik och överflyttning till mer energieffektiva trafikslag (effektivare logistik)
• energieffektivisering av fordon, fartyg och flyg och dessa transportmedels användning
(effektivare fordon)
• minskad andel fossil energi (förnyelsebara drivmedel).
Inom området effektivare logistik ingår åtgärder som samdistribution, längre och
tyngre lastbilar, intelligenta transportsystem och tjänster, överflyttning till järnväg och
sjöfart, citylogistik, minskad tomkörning och ruttplanering. Området effektivare fordon
behandlar åtgärder som sparsam körning, fordonsutveckling inklusive bränsleeffektivi
sering, hastighetsanpassning och energieffektiv vägutformning. Inom området förny
elsebara drivmedel återfinns åtgärder som biodiesel, biogas, DME och elektrifiering av
lätta fordon.
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Nuvarande insatser som görs
för att effektivisera transporter
och minska andelen fossil energi
räcker inte.

För att bidra till klimatmål och för att skapa en uthållig energiförsörjning av transportsektorn krävs
en kombination av dessa åtgärder. Enbart tekniska åtgärder i energieffektivisering och förnybar en
ergi kommer inte att räcka. I kommande avsnitt beskrivs potentialen i olika åtgärder och styrmedel för
åren 2020 och 2030. Det avslutas med en sammanfattande potentialbedömning för de två årtalen där
resultaten också diskuteras. Fokus ligger på vägtransporter. På längre sikt går det inte komma ifrån att
stor potential finns i överflyttning till mer effektiva transporter med sjöfart och järnväg. Därför beskrivs
också potentialen för överflyttning för 2030.
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Minskad klimatpåverkan från
godstransporter på väg 2020
De åtgärder som beskrivs i detta avsnitt är sådana som bedöms kunna införas på en
betydelsefull del av godstransportarbetet för tunga lastbilar till år 2020 och minska ut
släppen av koldioxid per tonkilometer. Syftet är att belysa hur godstransporter på väg,
ur ett klimatperspektiv, kan effektiviseras inom områdena fordon, bränsle och logistik.
Åtgärder för att minska efterfrågan på transporter, eller överflyttning av gods till andra
trafikslag, ingår inte i denna sammanställning.
Potentialer beräknas till 2020 utifrån ton koldioxid per transportarbete för hela svenska
godstransportsektorn på väg med 2005 som basår. Transportarbetets fördelning över
olika varugrupper antas vara densamma 2020 som 2010. De åtgärder som riktas specifikt
mot skrymmande gods viktas upp med en faktor 1,4 beroende på deras relativt andra
godtyper högre utsläpp av koldioxid per tonkilometer (Hedenus, 2007).

Sparsam körning
Sparsam körning bedöms som en både kostnadseffektiv och lättillgänglig åtgärd för
att minska transporternas klimatpåverkan. Erfarenheterna av storleken på bränslebe
sparing varierar dock, där den långsiktiga effekten beror av landsvägskörning kontra
stadsdistribution, återkopplings- och belöningssystem, återupprepad utbildning och,
inte minst, körbeteende före utbildning. Flera projekt visar att för tunga transporter
kan utbildning i sparsam körning resultera i faktiska bränslebesparingar på 6 till 10
procent med bestående effekt (IEA, 2007a, McKinnon, 2010).
Sparsam körning har aktualiserats framför allt under senare år och blev till exempel ett
obligatoriskt moment i körkortsutbildningen för tunga fordon i slutet av 2008. EU lanserade
en omfattande kampanj ämnad att sprida kunskap och information kring sparsam körning
– Ecodrive – som pågick under 2006 till 2008.

Potential till 2020
8 procent förbättrad koldioxideffektivitet.
Förutsätter att:
• Körkortstagare genomgår utbildning i sparsam körning samt att majoriteten av transport-		
näringen upprätthåller förares kunskaper och implementerar återkopplingssystem.
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Bränsleeffektiviseringar av lastbilar
Enligt McKinnon (2010) har bränsleeffektiviteten för lastbilar i snitt förbättrats med 0,8
till 1 procent årligen, trots att tillverkarna har anpassat fordonen efter allt mer kräv
ande avgasregleringar som i viss mån kan öka bränsleförbrukningen. Tester utförda av
tidskriften Lastauto Omnibus på tunga lastbilar i körning (under perioden 1967-2009)
visar dock att en klar majoritet av effektiviseringarna har skett före 1990 och införandet
av Euro-klasser. Genom effektivare motorer, minskat luft- och rullmotstånd, bättre
hjälpsystem, förbättrat underhåll samt viktminskningar uppskattas en sammanlagd
effektivisering under perioden 2005 till 2020 på 10 till 20 procent vara möjlig för nytill
verkade tunga lastbilar. (IEA, 2007b; Hedenus, 2007)
Potentialen fram till 2020 enligt ovan förväntas realiseras utan införandet av styrmedel
utöver de som finns idag. Med hjälp av både politiska stödsystem och regleringar kan
potentialen till 2020 öka ytterligare (IEA, 2007b). Det gäller i synnerhet effektivise
ringar med stor potential men också med höga merkostnader. Dessa tekniker är mindre
sannolika att marknaden själv väljer att sprida i sådan omfattning att de på kort till
medellång sikt kan få omfattande betydelse för utsläppsminskningar.
En sådan teknik är till exempel hybridisering av lastbilar. Volvo Lastvagnar börjar sälja
tunga hybridlastbilar under 2011 på utvalda marknader i Europa, däribland Sverige.
Enligt Volvo ger lastbilarna en bränslebesparing omkring 15 till 20 procent (Volvo
Lastvagnar, 2011a). Antas att lastbilar som säljs i Sverige under perioden 2015 till 2020
i genomsnitt är 20 procent hybridlastbilar, ger det en förbättring av koldioxideffektivi
teten på cirka 2 procent vid 2020.

Potential till 2020
10 procent förbättrad koldioxideffektivitet.
Förutsätter att:
• Lastbilar fortsätter att bränsleeffektiviseras med 1 procent årligen.
• Försäljning av tunga hybridlastbilar från 2015 till 2020 i genomsnitt uppgår till 		
20 procent.

16

| Rapport till resultatkonferens 2011

Alternativa drivmedel
Under 2000-talet har användningen av biodiesel, framför allt RME, ökat för tunga
transporter. Hittills är det främst via låginblandning i standarddiesel. Till 2020 kan däre
mot flera alternativa drivmedel få genomslag; dels kan låginblandningen av biodiesel
förväntas öka men också en ökning av etanol i dieselmotorer, metangas via metandie
selteknik samt, i viss utsträckning, DME – dimetyleter. Under basåret 2005 stod förny
elsebara bränslen för en ytterst liten användning i tunga transporter – av all dieselan
vändning i Sverige var under en promille biodiesel (SPI, 2011).
Biodiesel • Framtidens biodiesel kommer sannolikt att bestå både av FAME (RME) och
så kallad HVO-diesel – Hydrotreated Vegetable Oil. Båda dessa dieseltyper kan blandas
in i standarddiesel men med olika förbättringar för koldioxideffektiviteten. Under 2011
startade Preem försäljning av så kallad Evolution diesel som under sommarhalvåret är
inblandad med 7 procent RME samt 15 procent HVO-diesel producerad från tallolja.
Klimatnyttan ur ett livscykelperspektiv för RME och HVO-diesel i jämförelse med fossil
diesel är cirka 65 respektive 90 procent.
År 2020 skulle den sammanlagda svenska produktionen av biodiesel kunna uppgå till
cirka 1,94 TWh (Grahn och Hansson, 2009), vilket inkluderar både RME och HVO-diesel
(0,94 respektive 1 TWh), baserat på den svenska produktionskapacitet och de investe
ringsplaner som finns idag1. Enligt Energimyndighetens huvudscenario för energian
vändning i transportsektorn 2020 (Energimyndigheten, 2009) skulle 1,94 TWh biodiesel
motsvara cirka fyra procent av all användning av dieselvärdiga bränslen (inklusive
persontransporter). Den totala användningen av biodiesel i den framtida godstrans
portsektorn begränsas främst av tillgång på råvara för drivmedelsproduktion och av
tillgång på fordon. Biodieseln kan användas som rent biodrivmedel eller olika grader
av inblandning i standarddiesel.
Metangas • Metandieselteknik skapar nya möjligheter för tunga transporter att
använda metangas (biogas och naturgas) i betydligt högre utsträckning än tidigare.
Metangasen sprutas in i motorn i flytande form och blandas där med diesel. Under
kompression antänds blandningen av dieseln som, i princip, fungerar som ett flytande
tändstift. Att använda metangas i en dieselmotor ger både bättre verkningsgrad och
ökad räckvidd i jämförelse med gasdrivna tändstiftsmotorer.
Under 2011 lanserade Volvo Lastvagnar de första tunga lastbilarna med metandiesel
teknik. Lastbilarna drivs av en blandning med 75 procent gas och 25 procent diesel. I
jämförelse med en traditionell dieselmotor minskar utsläppen av koldioxid med 10
procent vid naturgasanvändning (Volvo Lastvagnar, 2011b) och 70 procent vid biogas
användning.
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Enligt dåvarande Vägverket (2009) skulle 1,2 TWh biogas kunna finnas tillgänglig för
transportsektorn år 2020, varav 0,10 TWh för tunga lastbilar. Användningen kommer att
begränsas av tillgängliga fordon samt produktion och distribution av flytande biogas.
Under 2010 öppnades Europas första tankstation för flytande metangas2 i Göteborg.
DME • Vid förgasning av biomassa erhålls syntesgas3 varav det är möjligt att producera
DME. DME är ett gasformigt bränsle som hanteras flytande under låg tryck vid fordons
användning. Genom mindre modifikationer kan DME användas i dieselmotorer,
däremot inte blandas med diesel. Utbredd DME-användning kräver alltså inga större
förändringar av dagens dieseldrivna lastbilar men behöver anpassade distributionssys
tem och tankstationer.
Under 2010 till 2012 pågår projektet BioDME där Volvo Lastvagnar, Preem och Chemrec
testar 10 DME-lastbilar. Under projektet har fyra tankställen etablerats i Göteborg,
Jönköping, Piteå och Stockholm. Bränslet produceras i en pilotanläggning med svartlut
från pappersmassaindustrin som råvara.
Enligt Grahn och Hansson (2009) kan den sammanlagda DME-produktionen i Sverige år
2020 uppgå till cirka 1 TWh. DME producerat från svartlut ger ur ett livscykelperspektiv
96 procent lägre utsläpp än diesel (JRC et al, 2004).
Etanol • Även om det numera finns teknik för att använda etanol i dieselmotorer för
tunga lastbilar, förväntas majoriteten av den tillgängliga etanolen användas för låg
inblandning i bensin enligt dåvarande Vägverket (2009).

Potential till 2020
10 procent förbättrad koldioxideffektivitet.
Förutsätter att :
• RME och HVO-diesel tillsammans ersätter cirka 1 TWh diesel i tunga transporter år 2020.
• DME ersätter cirka 1 TWh diesel i tunga transporter år 2020.

Vid import skulle mängden tillgänglig biodiesel kunna öka ytterligare.
Under en övergångsperiod finns bara flytande naturgas tillgänglig. Naturgasen kommer successivt att bytas ut mot flytande biogas.
www.fordonsgas.se
3.
Syntesgas kan också produceras från fossila råvaror som kol eller naturgas.
1.
2.
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Effektivisering av logistik
Transportarbetet för godstransporter på väg har ökat stadigt sedan 1990 (se figur 2).
Som konstaterats tidigare drivs ökningen till stor del av att gods transporteras allt
längre sträckor. Genom att effektivisera godsflöden (logistik) kan transportarbetet
minskas, och därmed också utsläppen av koldioxid.
Samdistribution • Minskade godstransporter i urbana miljöer tjänar flera syften; minskad
trängsel, buller, trafikolyckor och utsläpp av lokala luftföroreningar som partiklar och
kväveoxider. Genom att öka graden av samdistribution för urbana godstransporter
skulle dessa vinster kunna möjliggöras. Potentialen för samdistributionslösningar gäller
framför allt transporter av styckegods och livsmedel under 100 kilometer. Sådana
transporter står för cirka två procent av det totala transportarbetet av gods i Sverige
(Trafikanalys, 2011), varför också potentialen för minskad klimatpåverkan av godstran
sporter i sin helhet blir låg. Tunga transporter i stadsdistribution släpper dock ut cirka
tre gånger så mycket koldioxid per transportarbete som fjärrgodstransporter
(Trafikverket, 2011a). Således ger också effektiviseringar för stadsdistribution en rela
tivt större andel för hela godstransportsystemet än deras relation av transportarbetet.
Antas att samdistribution ger utsläppsminskningar om 30 procent och att den effektivi
seringen kan realiseras på hälften av det identifierade transportarbetet ger det en sam
mantagen förbättring av koldioxideffektiviteten på en procent.
Längre och tyngre lastbilar • Beroende på om lastkapaciteten begränsas av volym eller
vikt kan längre respektive tyngre lastbilar minska antalet lastbilar i trafik och därmed
också transportarbetet och utsläpp av koldioxid. Redan idag tillåts längre och tyngre
lastbilar i Sverige i jämförelse med övriga EU (exklusive Finland). Svenska lastbilar tillåts
ha en maxlängd på 25,25 meter och en totalvikt på max 60 ton, där gällande EU-norm
tillåter 18,75 meter och 40 ton. Om svenska godstransporter utfördes under EU-normen
skulle utsläppen av koldioxid vara cirka 6 procent större (VTI, 2008).
Transporter av styckegods och livsmedel är främst begränsade av volym och skulle
därför kunna gynnas av längre lastbilar genom att använda en trailer till, så kallade
roadtrains. Potentialen för detta skulle enligt Fredrik Hedenus (2007) vara 2,7 procent,
under antagandet att 40 procent av allt skrymmande gods mellan storstadsområdena
kan flyttas över till långa lastbilsekipage.
Transporter av rundvirke kan effektiviseras med både långa och tyngre lastbilar.
Erfarenheten från KNEG-projektet En Trave Till (ETT), där ekipage på 30 meter och 90
ton testas, indikerar en bränslebesparing kring 20 till 25 procent (Skogforsk, 2011). An
tas, något optimistiskt, att hälften av alla transporter av rundvirke år 2020 kan använda
denna typ av ekipage med en bränslebesparing om 20 procent, ger det en sammanlagd
potential på 1,2 procent.
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Erfarenheten från KNEG-projektet
En Trave Till (ETT), där ekipage på 30 meter och
90 ton testas, indikerar en bränslebesparing
kring 20 till 25 procent.

Intelligenta transportsystem och tjänster (ITS) • Genom ökad integrering av informa
tionsteknologi i fordon och logistiksystem förväntas effektiviteten kunna ökas genom
bättre ruttplanering och ökade fyllnadsgrader. Med ökad information kan större
hänsyn tas i planering och trafikstyrning av fordon i logistiksystem. Få studier ger en
samlad bild över effektiviseringspotentialer för godstransportsektorn, däremot finns
erfarenheter från fallstudier. Sådana potentialer varierar typiskt mellan 5 till 15 procent
och gäller främst transporter av skrymmande gods i stadsdistribution. Till 2030 gör
Elforsk (2010) en samlad bedömning av energieffektivisering från ruttplanering och
samdistribution på 15 procent för tunga lastbilar. Hälften av den potentialen antas
kunna förverkligas till 2020. Notera att potentialen för samdistribution är särredovisad
under stycket ”Samdistribution” ovan.

Potential till 2020
11 procent förbättrad koldioxideffektivitet.
Förutsätter att :
• Bärkraftiga affärsmodeller för samdistribution förverkligas i storstadsområdena.
• Det är möjligt i större skala att nyttja både längre och tyngre lastbilar i olika delar
av godstransportsystemet.
• ITS får betydande genomslag inom logistiken.
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Fossiloberoende godstransporter
på väg 2030
Till 2030 kan en större del av potentialen i de åtgärder och styrmedel som presen
terades för 2020 realiseras. Det längre tidsperpektivet gör också att det tillkommer nya
som inte bedömdes aktuella för 2020 därför att de kräver längre tid att genomföra.
Exempel kan vara åtgärder och styrmedel som åstadkommer överflyttning till andra
trafikslag men det kan också handla om mer övergripande förändringar i konsumtions
mönster och produktionsstruktur. Åtgärderna och styrmedlen delas nedan in i:
•

förbättrad logistik och överflyttning till mer energieffektiva trafikslag

•

energieffektivisering av fordon, fartyg och flyg och dess användning

•

minskad andel fossil energi

Förbättrad logistik och överflyttning 					
till mer energieffektiva trafikslag
Antalet lastbilstransporter kan minskas både genom effektivare logistik, minskad tom
körning och genom överflyttning till andra mer effektiva trafikslag.
Överflyttning till järnväg och sjöfart • Transporter med sjöfart och järnväg erbjuder
högre energieffektivitet jämfört med lastbil samtidigt som lastbilen ofta är nödvändig
i början och slutet av en transportkedja. För att åstadkomma en överflyttning behöver
järnvägen och sjöfartens konkurrenskraft stärkas mot lastbilen samtidigt som byten
mellan transportslag blir enklare och billigare. Viktiga åtgärder för att öka järnvägens
konkurrens är investeringar för att öka tillåten last och längd på tågen samt harmoni
sera regelverk och standarder mellan olika länder och operatörer. Detta ökar transpor
ternas kapacitet och hastighet. ITS-lösningar för ökad spårbarhet ökar inte hastigheten
men gör det lättare att förutsäga när godset kommer fram. Avståndsrelaterade vägav
gifter liknande dem i Tyskland och Schweiz kommer ytterligare att öka järnvägens och
sjöfartens konkurrenskraft. Utvecklingen av inlandshamnar så kallade dryports till vilket
godset från fartygen transporteras med järnväg stärker de intermodala transporterna.
I EU:s vitbok lyfter man också ”Blue Belt” för med fri rörlighet utan hinder för sjö
transporter i och kring Europa så att vattenvägstransporternas fulla potential utnyttjas.
Det handlar bland annat om att att se till att det finns ett gemensamt regelverk för
sjötransporter i Europa. Genom överflyttning av godstransporter från järnväg till sjöfart
kan ytterligare kapacitet skapas för överflyttning från väg till järnväg. Detta kan vara
enklare att åstadkomma än direkta överföringar från väg till sjöfart genom mindre
skillnader i varuvärde och därmed krav på transporterna. En viktig förutsättning för att
ökade sjötransporter ska bidra till minskad miljöpåverkan är att de tar hand om sina
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miljöproblem. Utsläppen av kväveoxider och svavel måste minska kraftigt samtidigt
som problem med barlastvatten och avfall minimeras.
Enligt Wajsman och Nelldal (2008) kan närmare 20 procent av de långväga lastbils
transporterna lyftas över på järnväg till 2020. Detta motsvarar 15 procent av de totala
lastbilstransporterna. Här definieras långväga som transporter över 100 km. Andelen är
ännu högre om vi tittar på längre transporter. I vitboken sätts som mål att 30 procent
av lastbilstransporterna över 300 km ska flyttas över till järnväg, inre vattenvägar och
sjöfart till 2030. Översatt i svenska mått innebär det en överflyttning av 13 procent av
det totala godstransportarbetet med lastbil.
Citylogistik • Idag har städerna ofta en ineffektiv logistik för godstransporterna med
dålig samordning och en blandning av fordon avsedda för fjärrtransporter och distribu
tion (European Commission, 2011). Det innebär onödigt mycket transporter med dåligt
fyllda fordon. Något som utöver ökade utsläpp av koldioxid även innebär onödigt bul
ler, utsläpp av hälsopåverkande luftföroreningar, trängsel och potentiellt fler olyckor
(European Commission, 2011, Regeringens logistikforum, 2011). Utvärdering av olika ci
tylogistikprojekt pekar på potential att minska antalet fordonsrörelser och trafikarbete
med 30 – 70 procent. Inom EU står godstransporter i städerna för ca 24 procent av
lastbilarnas utsläpp. I detta ingår även lätta distributionsfordon. I Planeringsunderlaget
för begränsad klimatpåverkan (Trafikverket, 2010) räknar man med att tunga distribu
tionsfordon står för 9 procent av de tunga lastbilstransporternas utsläpp. Räknat på
denna andel och en effektivisering av godstransporterna i städerna med 30 procent nås
en total minskning av lastbilarnas transportarbete med ca 3 procent. Eftersom det inte
rör sig om samma transporter som i överflyttningen så kan dessa 3 procent adderas till
överflyttningens 13 procent vilket totalt ger 16 procent minskning av lastbilstranspor
terna.
Minskad tomkörning • I snitt utförs en fjärdedel av lastbilarnas trafikarbete i Sverige
med tomma fordon (Trafikanalys, 2011). I England har en Delphi-undersökning gjorts
som inkluderade 100 logistikexperter. Genom ett antal åtgärder bedömde dessa att
tomkörningen i England skulle kunna minska från dagens 27 procent till 22 procent
2020 (IEA, 2009). Skulle förhållandena i England gälla även i Sverige skulle det kunna
ge ytterligare 2-3 procent minskning av lastbilstransporterna .
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Ruttplanering • Till 2030 gör Elforsk en samlad bedömning för ruttplanering och sam
distribution på en minskning av koldioxidutsläppen med 15 procent. Department for
Transport anger att ruttplanering i sig kan ge bränslebesparingar på 5 till 8 procent. Vi
bedömer här att den totala potentialen för samdistribution och ruttplanering kan vara
8 procent varav ruttplanering står för 5 procent.
Längre och tyngre • Sverige har tillsammans med Finland redan de tyngsta och längsta
lastbilarna i Europa. Vitboken tar upp behov att anpassa lagstiftningen om mått och
vikt. Inom KNEG drivs försök av såväl SCA som Volvo med längre och tyngre lastbilar än
vad som idag är tillåtet i Sverige (KNEG, 2010). Längre och tyngre fordon ger en minsk
ning av koldioxidutsläppen förutsatt att det inte innebär överflyttning från järnväg. För
2030 bedömer vi potentialen i likhet med 2020 till 4 procent minskning av koldioxid
utsläppen.
Behovet av transporter • Av avgörande betydelse för mängden transporter är konsum
tionsmönster och var produktion och lager förläggs. Om utvecklingen skulle gå mot
mer hållbar konsumtion och mer lokal produktion skulle behovet av transporter kunna
minska betydligt.

Potential till 2030
25 procent förbättrad koldioxideffektitet jämfört med 2008.
• Detta inkluderar överflyttning till sjöfart och järnväg, citylogistik, minskad tomkörning,
förbättrad ruttplanering och längre och tyngre fordon.
• Effekter av förändrade konsumtionsmönster samt förändrad struktur för produktion och
lagerföring har inte bedömts men kan potentiellt ge mycket stora effekter, såväl 		
positiva som negativa.
• Mot bakgrund att åtgärderna är konservativt bedömda och flera åtgärder saknat 		
bedömning av effekter kan potentialen mycket väl vara 30 procent.
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Energieffektivisering av fordon och transporter
Energieffektiviteten för godstransporter kan förbättras dels genom mer energi
effektiva fordon, dels genom att de används mer energieffektivt. Den energieffektiva
användningen är en interaktion mellan förare, fordon och omgivning. Infrastrukturen
och tillhörande ITS kan också stödja energieffektiv användning.
Fordonsutveckling • Fjärrlastbilar kan effektiviseras genom minskat luftmotstånd, rull
motstånd och optimering av drivlina. Hybridisering kan även ge ett visst bidrag. Med
åtgärder inom dessa områden beräknas nya fordon bli 30 procent effektivare till 2030.
För fordonsparken innebär det en effektivisering på 24 procent till 2030 jämfört med
20044.
Nya distributionslastbilar för användning i tätort antas vara helt elektrifierade till 2030.
Som alternativ kan de istället drivas med förnybart bränsle och då antas de vara helt
hybridiserade till 2030. Det ger ett större bidrag per fordon än hybridisering av fjärr
lastbilar. Nya fordon beräknas bli 34 procent effektivare till 2030. För fordonsparken
innebär det en effektivisering på 31 procent jämfört med 20045. Ren eldrift ger ytterli
gare effektivisering.
IEA anger en effektiviseringspotential för tunga fordon till 40–50 procent till 2050 (IEA,
2010). Om man utgår från 40 procent ger det en effektivisering på 1,3 procent per år
vilket till 2030 skulle innebära 23 procent vilket ligger nära antagandet ovan för fjärr
transporter.
I EU-kommissionens vitbok skriver man att standarder för koldioxidutsläpp bör fin
nas för samtliga typer av fordon, fartyg och flygplan och där det är nödvändigt bör
dessa kompletteras med krav på energieffektivitet som innefattar alla typer av drivli
nor. Detta kommer driva på utvecklingen på liknande sätt som det redan har drivit på
utvecklingen av personbilarna. Kraven bör vara långsiktiga, redan nu bör krav sättas
upp fram till 2030 för samtliga trafikslag. Detta ger långsiktiga spelregler för industrin
samtidigt som det ökar möjligheterna att nå klimatmål och säkra energiförsörjningen
för transportsektorn.
En stor del av den kvarvarande potentialen ligger i minskat luftmotstånd, rullmotstånd
och egenvikt. För att realisera denna potential kräver det involvering av tillverkare av
karrosseri och släp. Tillverkare som idag är relativt små och saknar tillräckliga forsk
ningsresurser. För att realisera potentialen behövs stöd till forskning och ökat samar
bete mellan de stora fordonstillverkarna, karroseri- och släptillverkare.

Scenariot bygger på att nya fjärrlastbilar och landsvägsbussar blir 20 procent effektivare till 2020 och 30 procent effektivare till 2030.
För stadsbuss och distributionslastbil bygger scenariot på 1 procents ökad effektivitet i nya fordon per år fram till 2020 och därefter
0,5 procent per år. Utöver detta hybridiseras fordonen vilket ger 20 procent högre effektivitet till 2020. Totalt ger detta 31 procent
högre effektivitet för nya fordon till 2020 och 34 procent till 2030.
4
5
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Energieffektiv användning och utformning av infrastruktur • Sparsam körning kan i
samband med utbildningstillfället minska bränsleförbrukningen med upp till 15 pro
cent (IEA, 2009). Effekten klingar av efter utbildningen om inte motivationsåtgärder
och eventuell repetitionsutbildning genomförs. Motivationen kan även höjas genom
stödsystem i fordonen. Utbildning sker vid såväl förarutbildningen som i riktade utbild
ningar till yrkesförare. Det senare är det som ger störst effekt då antalet personer som
tar körkort för tung lastbil men som sedan inte använder det i sitt yrke är stort.
Hastighetsöveträdelser ger ett genomsnittligt merutsläpp för tunga lastbilar med 4
procent. Idag är alla tunga lastbilar med släp utrustade med en hastighetsbegränsare
som bara begränsar topphastigheten till 89 km/h oavsett skyltad hastighet. Genom
att ersätta detta system med ett intelligent system för hastighetsanpassning (ISA) kan
hastighetsefterlevnad oavsett skyltad hastighet garanteras.
Utöver fordon och förare har även utformningen av vägen betydelse för bränsleför
brukningen. Exempel är hastighetsgräns, linjeföring, korsningsutformning, styrning av
trafiksignaler, vägbeläggning samt drift och underhåll av vägar. Här är det också viktigt
att utöver trafikens energianvändning väga in livscykeln för byggande, drift och under
håll av vägarna.
Totalt bedöms sparsam körning inklusive förarstöd, hastighetsefterlevnad genom ISA
samt energieffektiv vägutformning inklusive drift och underhåll kunna minska energi
användningen för tunga lastbilar med 15 procent till 2030 (Trafikverket, 2010).

Potential till 2030
35 procent förbättrad koldioxideffektitet jämfört med 2008.
• 60 procent av denna effektivitetsförbättring kommer av ökad energieffektivitet i fordon
och 40 procent av ökad energieffektivitet i användningen genom sparsam körning,
hastighetsefterlevnad och förändrad vägutformning.
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Sparsam körning kan
i samband med utbildningstillfället
minska bränsleförbrukningen med
upp till 15 procent.

Förnybar energi
Mängden biobränslen begränsas på kort sikt av befintliga produktionsanläggningar
och på längre sikt av tillgänglig biomassa. Eftersom mängden biobränslen är begränsad
både på kort och på lång sikt kan man även se minskning av energianvändning som en
åtgärd för att öka andelen biobränslen.
På kort sikt kan förnybar energi i vägtransportsektorn öka genom låginblandning av
etanol i bensin och FAME eller HVO (hydrerade växtoljor) i diesel. Även användning
av etanol och biogas i dedikerade fordon bidrar på kort sikt. På längre sikt är elektri
fiering av lätta fordon och ersättning av diesel av fossilt ursprung för tunga transporter
kritiskt.
I nedanstående bedömning av potentialen för förnybar energi till godstransporter finns
bakomliggande antaganden för biodrivmedelproduktion och hur mycket av denna som
går till persontransporter. Antagandena för persontrafiken framgår av Trafikverkets
planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan (Trafikverket, 2010).
Andelen förnybar energi för godstransporterna kan till 2030 öka till 64 procent. Den
höga andelen hänger mycket samman med att energianvändningen antas minska.
Skulle energianvändningen öka i takt med trafikökning utan åtgärder, en ökning på
34 procent fram till 2030, skulle samma mängd biobränslen bara kunna ersätta ca
30 procent av energin. I vitbokens scenario står biobränslen för 40 procent av fjärr
transporternas energianvändning 2050.
I dessa antaganden ligger att distributionsfordon helt kommer att använda sig av andra
energiformer än fossila bränslen år 2030. Här har vi räknat med fullständig elektrifiering.
Andra alternativ är också möjliga t.ex. DME eller etanol. Detta ligger också i linje med
målet i EU kommissionens vitbok om att ”fram till 2030 uppnå i princip koldioxidfri
stadslogistik i stadskärnorna”.
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För fjärrtransporterna har vi antagit en mix av konventionella dieselfordon som går på
diesel och biodiesel (HVO, FTD och FAME), metan-diesel som går på biogas med liten
tillsats av diesel och biodiesel samt fordon som går på DME. Andel förnybart bränsle
uppgår för fjärrtransporterna till drygt 60 procent 2030. För att åstadkomma detta
krävs knappt 7 TWh biodrivmedel. Detta kan jämföras med att hela vägtransportsektorn idag använder 5 TWh biobränslen.

Tabell 1: Energianvändning för godstransporter 2008 och 2030 (TWh)

Diesel
Låginblandad
FAME6
Biogas7

2008
Distribution
1,52
0,05

Syntetisk biodiesel
(HVO, FTD)8
DME9
EL10
Totalt
1,57
Varav förnybart
0,05
(%)
(3%)

Fjärrtransport
15,33
0,52

15,85
0,52
(3%)

Totalt
16,85
0,57

17,42
0,57
(3%)

2030
Distribution

0,55
0,55
0,55
(100%)

Fjärrtransport
1,13
0,42

Totalt
4,13
0,42

3,00

3,00

1,26

1,26

2,00

2,00
0,55
11,37
7,23
(64%)

10,81
6,68
(62%)

FAME/RME: Totalt 1 TWh till 2030 inom vägtransportsektorn.
Biogas: Totalt 6 TWh till 2030 inom vägtransportsektorn.
8
HVO och FT-Fischer-Tropsch: Främst HVO, totalt 3 TWO till 2030 inom vägtransportsektorn.
9
DME: Totalt 2 TWh till 2030 inom vägtransportsektorn, d.v.s. bara till tunga transporter.
10
El: Totalt 3,6 TWh till 2030 inom vägtransportsektorn varav personbilar (och lätta lastbilar) 1,72 TWh, bussar 1,36 TWh
och distributionslastbilar 0,55 TWh
6
7

Potential till 2030
6,7 TWh biodrivmedel (12,5 TWh inklusive persontransporter) och
elektrifiering av distributionsfordon som använder 0,6 TWh el
(3,6 TWh inklusive persontransporter).
• Det kan jämföras med att godstransporter på väg 2008 använde 17 TWh energi och att
behovet 2030 efter energieffektivisering, förbättrad logistik och överflyttning är 11,4 TWh.
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Sammanfattande potential
för 2020 och 2030
Den sammanlagda effektiviseringspotentialen till 2020 är cirka 36 procent – alltså, kol
dioxideffektiviteten för svenska godstransporter på väg kan vara 36 procent bättre år
2020 jämfört med basåret 2005. För att nå dit behöver hela godstransportsystemet på
väg effektiviseras med strax över 2 procent årligen
År 2005 släppte svenska godstransporter på väg ut 129 gram koldioxid per tonkilometer
(g CO2/tonkm). Denna studie anger en möjlig minskning till 83 g CO2/tonkm vid 2020.
Effektivisering av fordon förväntas ge det enskilt största bidraget, följt av effektivare
transporter och alternativa drivmedel. Varje insatsområde och respektive åtgärd har en
följd osäkerheter för att potentialerna ska realiseras men bygger på extrapolering av
de trender som är synliga idag.
Resultatet är ett mått på möjliga effektiviseringar till 2020 per utfört transportarbete.
Således ger resultatet inga indikationer för storleken på de totala utsläppen av kol
dioxid år 2020, annat än att de kommer att vara en tredjedel större om effektiviserings
potentialen förblir outnyttjad.
Till 2030 bedöms godstransporter kunna minska sin användning av fossila bränslen med
ca 75 procent jämfört med 2008. Detta förutsätter en kombination av överflyttning,
förbättrad logistik, energieffektiva fordon samt energieffektiv användning och förnybar
energi i form av biodrivmedel och el. Energianvändningen bedöms genom åtgärderna
i scenariot minska med 35 procent jämfört med 2008. Utan åtgärder skulle energi
användningen öka med 34 procent. Åtgärderna inom logistik och överföring räcker
precis till för att behålla transportarbetet med lastbil på dagens nivå. Tillsammans med
åtgärder inom persontransportområdet enligt Trafikverkets planeringsunderlag för be
gränsad klimatpåverkan bedöms vägtransporternas användning av fossil energi totalt
minska med ca 40 procent till 2020 och ca 80 procent till 2030 jämfört med 2008. Detta
förutsätter totalt 14 TWh biobränslen och 4 TWh el medan fossila bränslen står för 14
TWh. Detta ligger i linje med vad som krävs för att vägtransportsektorn ska bidra till
2-gradersmålet och för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.
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Figur 3. Skiss över de förbättringsåtgärder som är
genomförbara till 2020 uppdelat över tre insatsområden. Den sammanlagda potentialen för hela systemet
är cirka 34 procent.
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Figur 4. Koldioxideffektivitetens utveckling för tunga
lastbilar (> 3 500 kg) i Sverige 1990 – 2010, samt
potentiell förbättring till 2020. Källa: Trafikanalys
(2010) samt Trafikverket (2011b)
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Figur 5. Godstransporters användning av fossil energi med och utan åtgärder och styrmedel
index 2008 =100. Hela staplar motsvarar utvecklingen utan åtgärder och styrmedel. Den grå
färgen i staplarna motsvarar utvecklingen efter åtgärder och styrmedel. Av staplarna kan man
även se hur stor del av minskningen som åstadkoms av var och en av de tre åtgärdskategorierna.
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Potential till 2020
36 procent förbättrad koldioxideffektitet.
Förutsätter att:
• Utbildning i sparsam körning minskar bränsleanvändningen med 8 procent.
• Lastbilar blir 10 procent bränsleeffektivare.
• 2 TWh biodrivmedel ersätter dieselbränsle.
•	Nya logistiklösningar minskar transportarbetet med 11 procent.

Potential till 2030
75 procent lägre koldioxidutsläpp.
förutsätter att:
•	Överflyttning och förbättrad logistik minskar transportarbetet med 25 procent.
• Energieffektivisering av fordon och användning minskar energibehovet med 35 procent.
• 6,7 TWh biodrivmedel (till godstransporter) och elektrifiering av distributionsfordon.
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Diskussion
Denna studie har inom områdena effektivare fordon, effektivare logistik och överflytt
ning samt förmyelsebara drivmedel analyserat de framtida potentialerna för ökad kol
dioxideffektivitet inom svenska godstransportsektorn. Potentialerna upppskattas till 36
procent vid 2020 och 75 procent till 2030. Den huvudsakliga skillnaden mellan de båda
tidsperspektiven är att i det långa perspektivet förväntas överflyttning av gods mellan
olika trafikslag spela en betydligt större roll än vad som är möjligt fram till 2020. Dess
utom indentifierar studien en potential för elektrifiering av, i synnerhet, distributions
fordon som kan ge betydligt lägre utsläpp för kortväga transporter. Effektiviseringen
av fordon kommer att fortgå bortom 2020 och, i det längre perspektivet, kan stödjas av
anpassningar i infrastruktur som till exempel kan ge bättre trafikrytm, mindre start och
stopp och därmed lägre utsläpp.
I begränsade system som ett stadsdistributionssystem eller ett specifikt godsflöde kan
högre effektivisering nås jämfört med de potentialer som presenterats i studien. En
halvering av koldioxidutsläppen skulle kunna realiseras till 2020 genom till exempel
hög andel hybridfordon och drivmedel med 30-procentig inblandning av bioråvara. För
godstransportsystemet i sin helhet begränsas dock många lösningar vid en uppskalning.
Det kan till exempel handla om brist på råvara eller höga merkostnader.
Det svenska samarbetet Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG) har som mål
sättning av halvera utsläppen av koldioxid från en typisk svensk godstransport på väg
till 2020 med 2005 som basår. Målsättningen innebär alltså att utsläppen av koldioxid
per tonkilometer ska minska med 50 procent under perioden 2005 till 2020. Denna
studie visar att det är möjligt att åstadkomma någon gång mellan 2020 och 2030. För
att nå en halvering tidigare behöver ytterligare insatser göras, riktade både mot ökade
effektiviseringar och mot ökad intermodalitet. Ska utvecklingen påskyndas behöver
samhällets alla aktörer samarbeta över gränserna – politiker, näringsliv och forskning.
Styrmedel och subventioner för att t ex öka konkurrenskraften av biodrivmedel kan
påskynda utbyggnaden av produktionskapaciteten. Koldioxidskatten på drivmedel kan
höjas, införandet av kilometerskatt för ökad effektivisering av fordon och ökad över
flyttning, initiativ för ökad intermodalitet, förändringar av regelverk för längre och
tyngre fordon, förmåner för lastbilar i godskollektivtrafik etc. är alla tänkbara politiska
initiativ. Näringslivet kan anta egna utmaningar, minska mängden förpackningar och
emballage, samarbeta bransch- och trafikslagsövergripande och ha en öppen dialog
mellan godstransportsystemets alla aktörer.
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KNEG
– på väg mot visionen
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På väg mot målet
Tre års framgångsrikt samarbete inom KNEG har lett till betydande minskningar av
koldioxidutsläppen. I det här avsnittet presenteras en kortfattad beskrivning av de
åtaganden och insatser som gett störst resultat under året. En fullständig redovisning
av de olika medlemmmarnas åtaganden finns i rapporten ”KNEG på väg mot visionen
– en redovisning av åtaganden 2010” som kan hämtas på www.kneg.org.

KNEG:s styrka – bredden av aktörer
KNEG:s främsta styrka är bredden av aktörer. I samarbetet ingår såväl företag som
myndigheter och akademi. Var och en av de 14 medlemmarna bidrar med erfarenheter
och kunskaper relaterade till olika delar av transportsystemet. Tillsammans arbetar de
med över 50 åtaganden, varav 15 utgör underlag för 2010 års resultat. Figur 1 visar den
aktuella sammansättningen av medlemmar.

Forskning och utBildning
• Chalmers tekniska högskola/
Göteborgs universitet
Myndighet
• Trafikverket
Branschorganisation
• Sveriges Åkeriföretag

Figur 1. Aktörerna i KNEG som en del av transportsystemet.
Figur 1. I KNEG samarbetar företag, myndigheter och akademi.
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• Förnybar energi i produktion

(Verkningsgrad)

figur 2. Indikatorstrukturen med åtaganden, insatsområde och huvudnivån – klimatindex.
Figur 2. Exempel på åtaganden indelade i insatsområden. Det samlade resultatet i form av ett klimatindex.

180 000 ton lägre utsläpp 2010
Under 2010 minskade utsläppen från KNEG:s medlemmar med 180 000 ton. Det är
en förbättring med 50 procent jämfört med 2008, men ett något sämre resultat än
för 2009.

KNEG resultat 2008 - 2010

Medlemmarnas ambition inför 2010 var att
0

årets resultat av KNEG:s åtaganden skulle

minskat koldioxidutsläpp 2020. Figur 3 visar

2012

2020
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tre år inom KNEG, och indikerar att 2010 års
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resultat enligt det linjära scenariot.
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2010

-200

hamna i fas med en projicerad ökning av
koldioxidbesparingen som krävs för att nå från

2008

Figur 3. KNEG-resultatet för koldioxidbesparingar under
2008, 2009 och 2010 på 120 000, 180 000 respektive
190 000 ton koldioxid. Figuren visar även två scenarier för
utsläppsreduktion till år 2020.
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UtsläppsmInsknIng
(ton koldIoxId)

Åtagande

InsatsomrÅde

Bättre utnyttja överskottsvärme från raffinaderierna

Effektivare bränsleproduktion

57 450

Ökad låginblandning av förnybart drivmedel i diesel

Förnybara bränslen

54 030

Bränsleeffektivisering av lastbilar

Effektivare fordon

48 560

Stödja utveckling av innovativa lösningar

Effektivare fordon

24 615

Sparsam körning

Effektivare fordon

13 945

Ökad infrastruktur för tankstationer

Effektivare transporter

12 600

Tabell 1. Utsläppsminskningar inom KNEG år 2010 från enskilda åtaganden med störst bidrag.

Åtagande

InsatsomrÅde

UtsläppsmInsknIng
(ton koldIoxId)

Effektivare fordon

91 405

Förnybara bränslen

67 455

Effektivare bränsleproduktion

57 450

Effektivare transporter

18 590

totalt för kneg

234 900

påverkan på utsläpp från godstransportsektorn

177 450

Tabell 2. Utsläppsminskningar inom KNEG år 2010 för alla åtaganden. Resultatet är sammanställt och summerat för de fyra insatsområdena.

Den samlade utsläppsreduktionen – klimatindexet – av de åtaganden som genomförts
av de 14 medlemmarna i KNEG uppskattas till 234 900 ton koldioxid under 2010. Tabell
1 visar de största enskilda bidragen och i tabell 2 summeras utsläppsminskningarna som
gjorts inom alla fyra insatsområden. I tabell 2 kan man se att 177 450 ton av den samla
de utsläppsreduktionen kan räknas som direkta bidrag till koldioxidbesparingar gjorda
inom godstransportsektorn på svenska vägar. Resterande 57 450 ton koldioxid kommer
från åtgärder som lett till minskningar inom insatsområdet ”Effektivare bränslepro
duktion”. Åtaganden för att bättre utnyttja överskottsvärme från raffinaderier ger ett
direkt bidrag till koldioxidreduktioner inom industrisektorn, men ger också ett indirekt
bidrag till minskningar inom godstransportsektorn eftersom en minskad åtgång av
energi vid bränsleproduktionen ger klimateffektivare bränsle ur ett livscykelperspektiv.
Livscykelutsläpp av koldioxid är en parameter i indikatorsystemet.
Liksom under tidigare år har åtaganden inom KNEG:s insatsområde ”Effektivare fordon”
gett det största bidraget av minskade utsläpp för godstransportsektorn 2010. Det är
fortfarande ökad bränsleeffektivitet för lastbilar som står bakom drygt 50 % av de
uppnådda besparingarna inom detta område. Totalt bidrar området effektivare fordon
med hälften av de rapporterade utsläppsminskningarna som påverkar godstrafiken.
Det största enskilda bidraget för godstransportsektorn under 2010 återfinns inom
insatsområdet ”förnybara bränslen”.
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Effektiviteten från utfört transportarbete måste förbättras
med 50 procent
Fram till 2009 har effektiviteten från utfört transportarbete beräknats från utsläpp av
kg koldioxid per tonkilometer i den nationella statistiken. Här redovisas utvecklingen
av koldioxideffektvitet från godstransporter (lätta och tunga lastbilar) på väg från
statistik över perioden 1990 – 20091. KNEG:s målsättning är att koldioxideffektiviteten
ska förbättras med 50 procent till 2020 jämfört med 2005 års nivå. Det innebär att den
genomsnittliga koldioxideffektiviteten ska minska till cirka 0,08 kg koldioxid/tonkm vid
år 20202.
Effektiviseringen är teoretiskt möjlig att uppnå genom att kombinera besparingseffekter
från de åtgärder som aktörerna i KNEG arbetar med. Analysen av hur KNEG:s insatser
har påverkat koldioxideffektiviteten under det senaste året kan inte göras, eftersom
detta effektivitetsmått inte längre finns att tillgå. Från 2010 kommer effektiviteten
från transportarbetet istället att beräknas i termer av energi (kWh/tonkm) i den natio
nella statistiken, och kommer inte att publiceras förrän under sommaren 2011.

1 Rapport 2010:1 Uppföljning av de transportpolitiska målen, Trafikanalys 2010
2 Besparingspotentialerna är hämtade från: Klimatneutrala godstransporter på väg – en vetenskaplig förstudie, Vägverket 2006
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