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Förord
De klimatpåverkande utsläppen måste minska radikalt från dagens nivåer och
transportsektorn måste bidra. Väl fungerande godstransporter 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 2012 handlar om klimatarbetet för godstransporter på väg. Konferensen
är den andra i raden där KNEG bjuder in akademi, företag och myndigheter för att
belysa goda exempel och diskutera hur vi kan påskynda utvecklingen.
Som grund för konferensen ligger den här rapporten, som ger en översikt av nuläge,
utmaningar och behov. Rapporten är skriven av Anders Ahlbäck, Chalmers, och
Håkan Johansson, Trafikverket. Den huvudsakliga frågeställningen är:
Hur ökar vi takten mot klimatneutrala godstransporter på väg?
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.
Genom att demonstrera fungerande klimatlösningar som tagits fram inom näringslivet
i samarbete med akademi och myndigheter, visar vi att tillväxt och välstånd kan gå
hand i hand med ett effektivt klimatarbete.

Lars Mårtensson

Lars Nilsson

Anna Dubois

KNEG

Trafikverket

Chalmers
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Sammanfattning
Utsläppen av växthusgaser från godstransporter på väg fortsätter att öka. Trots att
lastbilarna blir allt mer bränslesnåla och en växande andel biodrivmedel ökar transportefterfrågan i sådan takt att effektiviseringar hittills inte hinner med. Ska samhället nå
de klimatpolitiska målen behöver denna utveckling brytas.
I förra årets resultatrapport från KNEG beskrevs potentialer för minskad klimatpåverkan
för godstransporter till 2020 respektive 2030. I årets rapport redovisas hur KNEG och
transportsektorn ligger till i förhållande till klimatmålen, samt en analys kring varför
utvecklingen inte går snabbare och vilka åtgärder och styrmedel som skulle kunna
påskynda den.
Godstransportsektorn behöver effektiviseras i alla delar, så väl fordon som effektivare
transporter och logistik, för att minska den totala energianvändningen och därmed få
de begränsade mängderna förnybara bränslen att räcka längre och till fler. Kunskap
och erfarenhet om nya lösningar behöver fortsatt byggas upp och spridas. Tekniker
med stor potential för framtida utsläppsminskningar, som hybridisering, elektrifiering
av vägar, förnybara bränslen, fordonståg, längre och tyngre fordon, överflyttning
av gods, smart logistik etc, behöver samhället i dag bereda en väg för. Det kan ske
genom styrmedel, stöd och investeringar. Andra tekniker befinner sig redan nu nära
kommersialisering men är i behov av ökad information och kunskapsspridning för att
nå ut till fler användare. Sparsam körning och verktyg för ruttoptimering är sådana
exempel. En tredje kategori av åtgärder har ett större behov av nya affärsmodeller och
aktörssamverkan snarare än teknisk utveckling som t ex samdistribution och initiativ
för ökade fyllnadsgrader.
Sverige har en stark tradition av samarbete mellan näringsliv, akademi och politik,
och har därmed också utmärkta förutsättningar för att ta internationellt ledarskap
i utvecklingen av morgondagens tekniker och system för klimatneutrala godstransporter. Det var i den traditionen Sverige blev världsledande inom trafiksäkerhet. I sådana
samarbeten är det möjligt att lyfta blickarna och diskutera samhällets transportbehov
ur ett bredare perspektiv med långsiktighet och teknikneutralitet.
Denna rapport kan ligga till grund för en kommande ambition att precisera en samlad
handlingsplan för att föra utvecklingen framåt. I bred dialog mellan transportsektorns
aktörer kan stödbehov, styrmedel och insatser formuleras för morgondagens hållbara
transportsystem. KNEG vore en utmärkt värd för en sådan dialogprocess tillsammans
med nationella kunskapscentrum inom bränsle, fordon och transportområdet.
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Hur ser målbilden ut?
Utblick 2020 (sektorn och KNEG), 2030 och 2050

KLIMATET STÄLLER KRAV PÅ SNABBA UTSLÄPPSMINSKNINGAR
Även om klimatfrågan inte är lika mycket i rampljuset nu som inför den globala klimatkonferensen i Köpenhamn 2009 så innebär det inte att läget är mindre allvarligt. Den
ekonomiska krisen som inleddes under 2008 innebar visserligen en tillfällig nedgång
av utsläppen under 2009 men redan under 2010 hade de globala utsläppen ökat med
fem procent till en ny rekordnivå. En ökning som har fortsatt även under 2011 med
tre procent1. För att begränsa klimatpåverkan till nivåer som inte blir farliga behöver
kraftfulla åtgärder sättas in redan inom fem år. Detta var något som det internationella
energiorganet IEA lyfte upp i sin årliga rapport i slutet av 20112. Det finns dock ljusglimtar. Den svenska transportsektorns utsläpp minskar sedan 2010, en trend som
verkar hålla i sig även under 2012. Takten är dock inte tillräcklig för att nå de klimatmål som Sveriges regering och riksdag har satt upp. För att nå dessa behövs ytterligare
åtgärder och styrmedel. Förväntningarna på fordonens tekniska utveckling och utvecklingen av alternativa bränslen och transportkoncept är stora. Den tekniska utvecklingen
av fordon och drivmedel både kan och måste ge ett mycket stort bidrag, men det räcker
inte. För att nå klimatmålen och göra transportsektorn mindre beroende av fossila bränslen krävs ett transportsnålt samhälle. För godstransporterna handlar det om effektivare
logistik och att utnyttja alla trafikslag på det sammantaget mest effektiva sättet.
Det positiva är att detta är fullt möjligt att åstadkomma, något som också visades i förra
årets resultatrapport från KNEG3. I årets rapport redovisas hur KNEG och transportsektorn
ligger till i förhållande till målen. Därefter analyseras orsaker till varför utvecklingen inte
går snabbare och vilka åtgärder och styrmedel som skulle kunna påskynda den. Slutligen
ges ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet inom såväl KNEG som för
sektorn som helhet.
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KLIMATMÅL
KNEG • Det svenska samarbetet Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG) bildades
år 2006 av Chalmers, DB Schenker, Preem, dåvarande Vägverket och Volvo Lastvagnar.
Sedan dess har ytterligare nio medlemmar tillkommit och år 2012 består KNEG av totalt
16 aktörer som täcker in alla väsentliga delar av transportsektorn – produktion av
fordon och bränslen, bränsledistribution, transportörer, transportköpare, akademi och
myndighet. Tillsammans har medlemmarna en viktig uppgift att visa övriga samhället
hur koldioxidminskningar kan uppnås genom ökad användning av förnybara bränslen,
effektivare fordon, effektivare transporter och effektivare bränsleproduktion. Både
genom att kommunicera lyckade åtgärder utanför samarbetet och genom att öka
förståelsen för vilka tekniker som behöver samhällets stöd för att kunna bli morgondagens breda lösningar.
Baserat på frivilliga åtaganden och projekt samarbetar medlemmarna mot det gemensamma målet att halvera klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport på väg
med 2005 som basår – ett mål vars ambition överstiger det nationella klimatmålet för
2020. Därmed sänds en tydlig signal till politiker och övriga aktörer inom transportnäringen att flera av Sveriges största aktörer inom transportområdet frivilligt tar sig
an utmaningen om minskad klimatpåverkan från godstransporter på väg.
Sektorn • Det övergripande målet för transportsektorn som beslutades 2009 av Sveriges
regering och riksdag är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det övergripande målet har brutits ner i ett hänsynsmål och ett funktionsmål. Enligt funktionsmålet ska transportsystemet ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet
och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska
även vara jämställt. Enligt hänsynsmålet ska transportsystemet och dess användning
anpassas så att ingen dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen
uppnås och till ökad hälsa.
Till målen finns flera preciseringar. Hänsynsmålets precisering med avseende på
klimat lyder:
Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan nås genom
en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila
bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
Syftet med denna precisering är att transportsystemet ska tillgodose en god tillgänglighet samt fylla behovet av resor och transporter på ett sätt som stimulerar till mer klimatsmarta, energieffektiva och säkra lösningar och skapar goda förutsättningar för sådana.
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Precisering om att transportsektorn ska bidra till det nationella klimatmålet gör att man
även behöver känna till hur det är utformat. Det finns sedan tidigare mål som säger att
de svenska utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till 2020 jämfört med
1990. Det finns även mål att transportsektorn ska ha nått 10 procent förnybar energi
till 2020, ett mål som förövrigt gäller för alla EU länder. Även målet om 20 procent
effektivare energianvändning är gemensamt för alla EU-länder. Detta mål är dock inte
specifikt för transportsektorn. Riksdagen har fattat beslut om en vision som innebär
att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser år 2050.
I EU-kommissionens vitbok4 om transporter anges som mål att transportsektorn ska
minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent till 2030 och med 70 procent till
2050 jämfört med 2008. Jämfört med 1990 innebär detta en ökning med 8 procent
till 2030 och en minskning med 60 procent till 2050. Dessa mål är därmed inte lika
långtgående som det svenska transportpolitiska målet. Vid framtagningen av EUkommissionens mål har man enbart beaktat tekniska åtgärder.
Den andra sidan av myntet av att använda fossila bränslen är att tillgången på dem
inte är obegränsad. Det finns stor osäkerhet om framtida produktionskapacitet av olja
och oljeprodukter, inte minst diesel. Samtidigt är transportsektorn globalt och inom EU
till 95 procent beroende av fossila bränslen, huvudsakligen olja. Bedömningarna om
framtiden skiljer sig mycket åt, från att transportsektorn globalt skulle kunna utvecklas
i nuvarande takt under de kommande 40 åren utan några restriktioner för användning
av olja5 till att produktionskapaciteten inte ens skulle räcka till scenarier som uppfyller
IPCC:s tvågradersmål6. Den allt mer ökande obalansen mellan efterfrågan på diesel och
bensin i förhållande till produktionsmöjligheterna gör att läget är särskilt allvarligt vad
gäller dieselförsörjningen. Något som kan drabba lastbilstransporterna särskilt hårt.
Detta gör att det finns flera goda skäl till att ha en ambitiös inriktning i att minska
transportsektorns användning av fossila bränslen.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att målsättningarna i den svenska transportpolitiken, EU-kommissionens vitbok för transporter och de som KNEG satt upp skiljer
sig åt. KNEG har de högsta ambitionerna fram till 2020, efter detta har KNEG inte
något uttalat mål. Det transportpolitiska målet har mycket snabbare utsläppsminskning till 2030 än EU:s vitbok om transporter. Till 2050 innebär den svenska visionen att
utsläppen för transportsektorn bör vara nära noll. EU-kommissionen går inte lika långt
men målsättningen innebär ändå en stor utmaning. Det finns alltså anledning att ha en
mer ambitiös inriktning än EU:s vitbok. Det gäller inte bara för att nå tvågradersmålet
utan också för att inte hamna i en situation där transportsektorn är fortsatt kraftigt
beroende av olja i en värld med minskade oljetillgångar och höga oljepriser.
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Det bör påpekas att det finns en otydlighet i målen för den svenska transportpolitiken,
inte minst i innebörden av en fossiloberoende fordonsflotta. Otydligheten har gjort
att Trafikverket har gjort en tolkning för att på så sätt skapa en tydligare bild av utmaningen. Denna redovisas i tabellen nedan och är också tillsammans med KNEG:s egna
mål utgångspunkten i såväl denna rapport som i Resultatrapporten 2011. EU-målen är
med som jämförelse och för att få förståelse för vad som styr EU.
I rapporten koncentrerar vi oss på KNEG:s mål för 2020 och målen för den svenska
transportsektorn 2030 och 2050. Kan dessa nås innebär det även att övriga mål kan
klaras med marginal.

TABELL 1: JÄMFÖRELSE MELLAN EU-KOMMISSIONENS MÅL OCH SVENSKA MÅL.
Mål för KNEG

Klimatmål i den svenska
transportsektorn7

Klimatmål inom EU8

Halvera klimatpåverkan från en
typisk svensk godstransport på
väg till 2020 med 2005 som basår

10 procent förnybar energi inom
transportsektorn (20 procent
totalt för alla sektorer)

10 procent förnybar energi inom
transportsektorn (20 procent
totalt för alla sektorer)

20 procent effektivare energianvändning (inte specifikt
transportsektorn)

20 procent effektivare energianvändning (inte specifikt
transportsektorn)

40 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med 1990 av
det som inte ingår i EU:s handelssystem varav 2/3 genom åtgärder
i Sverige (inte specifikt transportsektorn)

20 procent lägre utsläpp av
växthusgaser jämfört med 1990
(inte specifikt transportsektorn)

2030

Fossiloberoende fordonsflotta till
2030. Detta tolkar Trafikverket
som åtminstone 80 procent lägre
användning av fossil energi till
vägtransporter 2030 jämfört
med 2004

Mål för transportsektorns
utsläpp av klimatgaser:
-20 procent till 2030 jämfört
med 2008

2050

Transportsektorn ska bidra till
det nationella miljökvalitetsmålet
för begränsad klimatpåverkan.
Visionen om att Sverige inte
ska ha några nettoutsläpp av
klimatgaser 2050 innebär även
att transportsektorns utsläpp
bör vara nära nolli

Mål för transportsektorns
utsläpp av klimatgaser:
-70 procent till 2050 jämfört
med 2008

2020

i

Detta gäller under förutsättning att alla utsläppsminskningar ska göras i Sverige. Upptag av mark och växtlighet kan göra att ett litet utsläpp
kan tillåtas, därav formuleringen nära noll.
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MÖJLIGHET ATT NÅ UPPSATTA MÅL – MÅLBILD FÖR LASTBILSTRANSPORTER
I 2011 års resultatrapport redovisades hur godstransporter på väg kunde minska sin
användning av fossil energi med 36 procent till 2020 och med 75 procent till 2030.
Därefter har Trafikverket utvecklat scenarier fram till 2050 inom ramen för Kapacitetsutredningen och framtagningen av underlag till Färdplan 2050. Dessa pekar på en
potential att göra inrikestransporterna och därmed även lastbilstransporterna helt
fossilfria till 2050. Nedan beskrivs kortfattat vad som ligger bakom potentialerna samt
vilka styrmedel och åtgärder i infrastrukturen som behövs för att uppnå dem. De hinder
och möjligheter som finns för utvecklingen samt behoven av styrmedel redovisas
i kapitlet ”Varför är vi där vi är och inte där vi borde vara?” (sid 19–39). Där ges också
ytterligare detaljer kring åtgärder och potentialer nedan.
För att realisera effektiviseringspotentialen om 36 procent till 2020 krävs en serie insatser
för att öka användningen av förnybara drivmedel, effektivisera fordon och förbättra
logistik. Sparsam körning bedöms som en både kostnadseffektiv och lättillgänglig
åtgärd för att minska transporternas klimatpåverkan. Erfarenheterna av hur stor bränslebesparing som kan uppnås varierar dock. Den långsiktiga effekten skiljer sig mellan
landsvägskörning och stadsdistribution. Den påverkas också av vilka system för återkoppling och belöning som används, om förarna fått utbildning vid upprepade tillfällen,
samt inte minst, körbeteendet 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.
Genom effektivare motorer, minskat luft- och rullmotstånd, bättre hjälpsystem, förbättrat underhåll och service samt viktminskningar finns en uppskattad sammanlagd
effektiviseringspotential under perioden 2005 till 2020 på 10 till 20 procent för nytillverkade tunga lastbilar. Den potentialen kan förväntas realiseras utan införandet
av styrmedel utöver dem som finns idag. Med hjälp av både politiska stödsystem och
regleringar kan potentialen till 2020 öka ytterligare. Det gäller i synnerhet effektiviseringar med stor potential och höga merkostnader, så som hybridisering.
Till 2020 kan flera alternativa drivmedel få ökat genomslag; dels kan låginblandningen
av biodiesel förväntas öka liksom användningen av etanol i dieselmotorer, metangas
(både flytande och gasform) samt, i viss utsträckning, DME – dimetyleter. Potentialen är
dock starkt begränsad av tillgång på bioråvara (i konkurrens med andra användningsområden), produktionskapacitet och fordon.
För att uppnå effektiviseringar inom transport och logistik finns flera olika områden
med en betydande potential till 2020. För varugrupper som t ex styckegods och rundvirke finns det en väsentlig effektiviseringspotential i att tillåta längre och tyngre
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fordon. Potentialen är framför allt begränsad i det regelverk som styr mått och vikt
för fordon. Genom ökad information och kommunikation kan bättre rutter planeras,
fyllnadsgrader öka och tomkörningar minska. IT-system som stödjer effektiviseringar
inom logistik är relativt ny teknik men förväntas få betydande genomslag för transportbranschen till 2020. Att minska godstrafiken 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 av urbana godstransporter skulle dessa vinster kunna möjliggöras. Potentialen för samdistributionslösningar gäller framför allt transporter av styckegods och livsmedel under 100 kilometer.
För att svenska lastbilstransporter ska kunna minska sin användning av fossil energi
med 75 procent till 2030 krävs en kombination av överflyttning, förbättrad logistik,
energieffektiva fordon och energieffektiv användning samt förnybar energi i form
av biodrivmedel och el. Genom förbättrad logistik och överflyttning bedöms lastbilstransporterna kunna hållas på ungefär dagens års nivå. Det gäller också energianvändningen även om man inkluderar ökad energianvändning för tågtrafik och sjöfart.
För att överflyttningen ska vara möjlig krävs ökad kapacitet och tillförlitlighet i andra
trafikslag, framförallt järnväg. Detta kräver i sin tur ökade investeringar samt drift och
underhåll. Den förbättrade logistiken inkluderar samordnad citylogistik, ökad fyllnadsgrad och förbättrad ruttplanering för fjärrtransporter samt tyngre och längre lastbilar.
Nya fjärrlastbilar bedöms kunna bli 30 procent effektivare till 2030 jämfört med 2006.
Inberäknat äldre fordon innebär det att en fjärrlastbil 2030 i genomsnitt är 24 procent
effektivare än 2006. Distributionslastbilar bedöms kunna till stora delar vara eldrivna
till 2030 vilket ger 60 procent effektivare fordon jämfört med 2006. Tillsammans
med sparsamt körsätt, bättre hastighetsefterlevnad och anpassning av infrastrukturen,
såsom förändrade hastighetsgränser, korsningsutformning, styrning av trafiksignaler,
vägbeläggning samt drift och underhåll, kan detta ge en energieffektivisering av
lastbilstransporterna med 32 procent. Lägger man ihop detta med överflyttningen och
den förbättrade logistiken innebär det att energianvändningen för lastbilstransporter
blir 34 procent lägre 2030 jämfört med 2008. Utan åtgärder skulle energianvändningen
istället öka med 30 procent. Med drygt 7 TWh biodrivmedel och elektrifieringen av
distributionslastbilarna kan man åstadkomma en andel förnybart på 65 procent vilket
tillsammans med övriga åtgärder ger den minskade användningen av fossil energi på
75 procent jämfört med 2008. Tillsammans med åtgärder inom persontransporter enligt
Trafikverkets klimatscenario bedöms vägtransporternas användning av fossil energi
totalt minska med ca 80 procent till 2030 jämfört med 2008. Detta förutsätter totalt
14 TWh biobränslen och 4 TWh el medan fossila bränslen står för 15 TWh. Mängden
biodrivmedel kan jämföras med att det 2011 användes knappt 6 TWh biodrivmedel till
vägtransporter. Detta ligger i linje med vad som krävs för att klara målet om en fossiloberoende fordonsflotta enligt Trafikverkets tolkning av målet.
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Potentialer till 2050 redovisades inte i 2011 års resultatrapport. Trafikverket har
däremot byggt vidare på samma scenario och tagit fram potentialen även för 2050.
Lastbilstrafiken behålls även till 2050 på samma nivå, ytterligare ökning av transporterna klaras genom förbättrad logistik och ökad användning av järnväg och sjöfart.
Fjärrlastbilarna beräknas kunna bli 40 procent bränslesnålare och tillsammans med
effektivare användning cirka 50 procent effektivare än 2006. Genom elektrifiering av
100 mil av de mest trafikerade lastbilsvägarna utförs 25 procent av transportarbetet
för fjärrtransporterna med eldrift. Detta gör att energianvändningen totalt för lastbilstransporter halverats till 2050 även om man räknar med ökad energianvändning inom
andra trafikslag för överflyttade transporter. Trots att lastbilstransporterna inte använder
några fossila bränslen har användningen av biodrivmedel genom elektrifiering och
energieffektivisering minskat med 0,5 TWh jämfört med 2030 till knappt 7 TWh. Totalt
med Trafikverkets bedömning för persontransporterna behöver vägtrafiken 16 TWh
biodrivmedel. Det innebär att biodrivmedel står för 61 procent och el för 39 procent
av vägtrafikens energianvändning 2050. Biodrivmedelsanvändningen på 16 TWh motsvarar dock bara 20 procent av den energi som vägtrafiken använder idag på 80 TWh.
Som jämförelse kan nämnas att International Energy Agency i sitt klimatscenario,
2DS, antagit att biodrivmedel står för 25 procent av den globala transportsektorns
energianvändning 20509.
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Figur 1. Tunga lastbilars användning av fossil energi med och utan åtgärder och styrmedel, index
2008=100. Hela staplar motsvarar utvecklingen utan åtgärder och styrmedel. Det gråa 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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Var befinner vi oss?
KNEG
KNEG har sedan 2008 årsvis redovisat resultatet av alla medlemsåtaganden i ett aggregerat mått för koldioxidbesparingar. I ett egenutvecklat verktyg (iKNEG) uppskattas
och summeras alla besparingar av medlemmarnas arbete med att minska klimatpåverkan
från godstransporter på väg. Efter ett förhållandevis svagt resultat för 2010, som delvis
var en konsekvens av lågkonjunkturen 2008 och 2009, vände utvecklingen under 2011
till det starkaste resultatet för KNEG hittills (se figur 2.). Jämfört med 2010, då de sammanlagda besparingarna summerades till 177 000 ton koldioxid, förstärktes resultatet
med nära 40 procent och summerades till 244 000 ton.
Vägen mot KNEG:s mål om en halverad klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport på väg till 2020 kan, förenklat, antas vara antingen linjär eller exponentiell
enligt de streckade linjerna i figur 2 nedanii. Givet 2011 års resultat går det nu att
konstatera en utveckling som i betydligt högre utsträckning stämmer överens med
det exponentiella scenariot än det linjära. För att utvecklingen ska fortsätta enligt
det exponentiella scenariot behöver utsläppsbesparingarna i snitt öka med omkring
26 procent varje år. Det är naturligtvis en utmaning, men samtidigt ska heller inte
kraften i frivilliga initiativ byggda på gemensamt formulerade visioner och en hög
grad av ömsesidigt förtroende underskattas.
KNEG har sedan 2011 stärkts med ytterligare två medlemmar och består år 2012 av
16 stycken som alla driver egna åtaganden för att minska klimatpåverkan från de egna
transporterna. Många medlemmar ingår också i samarbetsprojekt där nya tekniker och
metoder utvecklas och testas, för att senare kunna spridas och användas i betydligt
större skala, enligt figur 3.
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Figur 2. KNEG:s
resultat för koldioxidbesparingar
under perioden
2008–2011.
Figuren visar även
två scenarier för
utsläppsreduktion
till 2020.

ii
Dessa båda scenarier är förenklade då utvecklingen från år till år kan variera stort. De angivna årliga
utsläppsbesparingarna bör betraktas som årliga genomsnittsminskningar över en period om flera år.
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Inkluderas samtliga åtaganden från de 14 medlemmarna under 2011, åstadkom KNEG
reduktioner motsvarande 287 000 ton koldioxid – ett bidrag från totalt 21 kvantifierbara
åtaganden. Då ingår även de åtaganden som syftar till en effektivare bränsleproduktion samt ökad spillvärme till fjärrvärmeproduktion. Även om dessa båda åtaganden
inte har ett direkt bidrag till utsläppsminskningar för transportsektorn ger de likväl
en indirekt påverkan – när allt mindre fossil energi går åt per producerad volymenhet
bränsle minskar också utsläppen ur ett livscykelperspektiv vid bränsleanvändning.
2011 års resultat förklaras bland annat av introduktionen av Evolution Diesel, en diesel
med upp till 25 procents lägre utsläpp av koldioxid jämfört med traditionell diesel. Det
lägre utsläppet är en effekt av att använda förnyelsebar råvara (tallolja) i raffineringen
av diesel samt därefter låginblandning av RME (rapsmetylester).
Tabell 2 visar de sex åtaganden som under året har gett störst bidrag till resultatet, där
”Ökad låginblandning av förnybart drivmedel i diesel” har bidragit med en besparing
på omkring 90 000 ton till stor del på grund av Evolution Diesel. Bränsleeffektivisering
av lastbilar fortsätter att ge betydande besparingar, 63 000 ton under 2011. Bränsleeffektiviseringen sker genom ständiga förbättringar av lastbilarnas olika delar: motoreffektiviseringar, minskning av luft- och rullmotstånd och annan friktion. Koldioxidbesparingen är en konsekvens av att nya, bränsleeffektivare lastbilar ersätter äldre
fordon på vägarna.
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Figur 3. Schematisk skiss över KNEG:s fokus i innovationskedjan. Största möjliga påverkan har KNEG när medlemmarnas erfarenhet och kunskap kring tekniker och koncept för minskad klimatpåverkan kan nå storskalig spridning utanför samarbetet.
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Därutöver fortsätter åtaganden som hastighetsstöd till åkerier och sparsam körning
att ge betydelsefulla bidrag till slutresultatet. Att säkerställa hastighetsefterlevnad och
eftersträva en sparsam körning är båda effektiva metoder för att minska utsläpp som
snarare utmanar invanda beteenden än implementering av ny teknik.
Samtliga åtaganden kan grupperas inom ett av KNEGs fyra insatsområden: effektivare
fordon, effektivare transporter, förnybara bränslen och effektivare bränsleproduktion.
Denna indelning ger en överblick över vilka typer av åtaganden som ger störst genomslag för resultatet. Indelningen ger också en fingervisning om vilka typer av åtaganden
som visar sig genomförbara i större skala.
Tabell 3 visar bidraget till koldioxidbesparingen från vart och ett av de fyra insatsområdena. Där syns tydligt att åtaganden för att öka användning av förnybara drivmedel
samt effektivare fordon dominerar. Effektivare transporter, däremot, har visat sig betydigt svårare. Det insatsområdet rymmer åtaganden som ämnar effektivisera logistik
genom t ex ruttoptimering, ökad fyllnadsgrad, längre och tyngre fordon och ökad
intermodalitet/överflyttning av gods. Här finns en väsentlig potential för koldioxidbesparingar men som ofta bromsas av regleringar, avsaknad av affärsmodeller, tillgänglig
information om gods och godsflöden eller efterfrågan från transportköpare. Därutöver
finns också en metodsvårighet i att tillgängligöra data som speglar de förbättringar
som faktiskt sker. Därför kan det antas att det faktiska bidraget från insatsområdet
effektivare transporter är något större än vad som framgår i sammanställningen nedan.

TABELL 2: UTSLÄPPSMINSKNINGAR INOM KNEG ÅR 2011
FRÅN DE SEX ÅTAGANDEN SOM GER STÖRST BIDRAG.

TABELL 3: UTSLÄPPSMINSKNINGAR INOM
KNEG ÅR 2011 PER INSATSOMRÅDE.

Åtagande

Insatsområde

Utsläppsminskning
(ton koldioxid)

Insatsområde

Utsläppsminskning
(ton koldioxid)

Ökad låginblandning av
förnybart drivmedel i diesel

Förnybara bränslen

90 224

Förnybara bränslen

126 703

Effektivare fordon

112 981

Bränsleeffektivisering av lastbilar

Effektivare fordon

63 340

Effektivare bränsleproduktion

42 824

Effektivare bränsleproduktion

42 824

Bättre utnyttja överskottsvärme
från raffinaderierna

Förnybara bränslen

19 887

Effektivare
transporter

4 298

Tanka det mest klimatvänliga
bränslet
Erbjuda stöd till åkeri för
hastighetsbegränsning

Effektivare fordon

17 031

Sparsam körning

Effektivare fordon

16 044

Totalt för KNEG

287 000

Påverkan på utsläpp
från godstransportsektorn

244 000
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SEKTORN
Utsläppen av koldioxid • Under 2010 stod inrikes transporter för 31 procent av Sveriges
utsläpp av växthusgaser. Om bunkring till utrikes sjöfart och flyg inkluderas utgör transportsektorns andel 39 procent. Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter var
som högst mellan 2005 och 2007 då de hade ökat med 11 procent sedan 1990. Mellan
2007 och 2010 har utsläppen minskat med cirka 3 procent. Preliminär statistik pekar
även på en minskning under 201110. Utsläppen från inrikes transporter domineras av
vägtrafiken som i Sverige står för 94 procent av utsläppen.
Vägtrafikens koldioxidutsläpp var som störst åren 2005–2007, då de var 13–14 procent
större än 1990. Sedan dess har utsläppen minskat, framförallt från personbilar, men
utsläppen under 2011 var ändå 9 procent högre än 1990. Inkluderas produktion och
distribution av drivmedel är ökningen 14 procent mellan 1990 och 2011. Under 2011
minskade utsläppen med knappt 1 procent jämfört med 2010, trots att trafikarbetet
ökade med knappt 2 procent. Denna utveckling har fortsatt och även accelererat under
2012. Under den senaste 12 månaders perioden till och med juni 2012 har utsläppen
från vägtransporter minskat med 3 procent11.
Lätta och tunga lastbilar står för ca en tredjedel av vägtrafikens utsläpp av koldioxid,
huvuddelen svarar personbilar för. Samtidigt kan hela ökningen av vägtrafikens utsläpp
sedan 1990 härledas till lätta lastbilar med totalvikt under 3,5 ton och de allra tyngsta
lastbilsekipagen med totalvikt på 50–60 ton. Utsläppen för 50–60 tons-ekipage minskade
kraftigt till 2009 från toppnoteringen 2007 och 2008 som resultat av den ekonomiska
krisen. Under 2010 och 2011 har utsläppen åter ökat även om de fortfarande är lägre
än under 2008.
Transportarbetet • Utsläppen från transportsektorn beror på mängden transporter,
transporternas energieffektivitet, som också beror av fördelningen mellan olika transportsätt, samt andelen fossil energiiii. Såväl persontransporter som godstransporter har
ökat under de senaste 20 åren. Godstransporternas ökning är något större än persontransporternas. Den ekonomiska krisen hade störst inverkan på godstransporterna.
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Godstransporternas transportarbete och utsläpp har ökat under lång tid. Undantag
är 2009 då höga oljepriser och efterföljande ekonomisk kris påverkade utvecklingen.
Under 2010 och 2011 har transporterna återhämtat sig något, dock till en lägre nivå
jämfört med före 2008. Den mer långsiktiga utvecklingen är en del i en strukturomvandling där varor transporteras allt längre sträckor nationellt och internationellt.
Antalet ton gods som transporteras med lastbil i Sverige har dock varit relativt konstant
sedan början på 1980-talet samtidigt som transportarbetet ökat med 60 procent13.
En viktig del i denna utveckling är att företagen tillvaratar stordriftsfördelar i produktionen. Trenden mot minskade lager och ökade krav på små frekventa sändningar
bidrar också till denna utveckling, liksom att volymgodset blir allt viktigare.
Utvecklingen av vägnätet och möjlighet till allt längre och tyngre lastbilar, tillsammans
med lastbilens flexibilitet, har inneburit att den har vunnit marknadsandelar i konkurrensen mot andra trafikslag. Samtidigt har järnvägen lidit av lönsamhetsproblem och
bristande investeringar. Godstransporterna på järnväg har dock ökat under 2000-talet.
Flera samverkande faktorer ligger bakom, bl a. ökad konkurrens från fler järnvägsföretag14. Vad gäller sjöfarten har den inrikes sjöfarten tappat marknadsandelar medan
utrikestransporterna fortsätter att öka. Vad gäller importen bör nämnas att 65 procent
av den importerade godsmängden utgörs av bränslen, till stor del olja som raffineras
till drivmedel inom transportsektorn15. Med en framtida transportsektor försörjd
på alternativa drivmedel och el kommer förstås denna import att förändras påtagligt.
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Figur 4. Utsläpp av koldioxid från tunga lastbilar .
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Energieffektivitet • För tunga fordon har energieffektivitet länge varit en viktig fråga
där stora framsteg gjordes till slutet av 1980-talet. Utvecklingstakten bromsades därefter
bland annat som en konsekvens av allt strängare avgaskrav. Efterbehandlingssystem
för avgaserna blir nu allt vanligare, vilket underlättar för fortsatta minskning av bränsleförbrukningen. Utvecklingen framgår av figur 6.
Utöver att tunga lastbilar har blivit effektivare inom respektive viktsintervall har de
också i genomsnitt blivit större och fått större lastförmåga. 1990 utförde tunga lastbilsekipage med totalvikt över 50 ton 36 procent av de tunga lastbilarnas totala trafikarbete. 2011 var motsvarande andel 52 procent. Det gör att lastbilarna åtminstone
har en möjlighet att bli ännu effektivare om man ser till transporterad godsmängd.
Det förutsätter dock att den ökade lastförmågan utnyttjas. Inom KNEG görs försök
med tyngre och längre lastbilar, bl a. i projektet En Trave Till (ETT). Två timmerlastbilar
på 74 ton och en på 90 tons totalvikt testas (60 ton är normalt högsta tillåtna totalvikt
i Sverige). 90 tons fordonet ger en bränslebesparing på drygt 20 procent jämfört med
referensfordonet med en totalvikt på 60 ton18. Inom projektet DUO2 testas efter dispens
från Transportstyrelsen ett 32 meter långt ekipage mellan Göteborg och Malmö i ett
samarbete mellan Volvo, Schenker och Trafikverket. Scania kommer under 2012 att
tillsammans med Skogforsk köra 32 meter långa ekipage med flis mellan Nykvarn och
Kraftvärmeverket i Södertälje. Scania planerar också att köra prov med dubbeltrailerekipage från Södertälje till Helsingborg. Båda försöken görs i syfte att utvärdera
bränslebesparing, körbarhet och säkerhet.
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Figur 5. Godstransporternas utveckling i Sverige .
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Även förnybara drivmedel, såsom biodrivmedel, kan ge upphov till koldioxidutsläpp genom dess påverkan på markanvändning
eller genom att fossila bränslen används vid produktionen eller distributionen. Det är därför viktigt att även minska dessa utsläpp.
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Utöver utvecklingen av fordonen påverkar också körsättet och fyllnadsgraden bränsleförbrukningen. Sparsam körning är obligatoriskt i förarutbildningen för körkort
numera, men för tunga fordon ger de fortbildningar som görs av yrkesförare störst
effekt19. Som redovisats i tabell 2 ger även förbättrad hastighetsefterlevnad ett bidrag
till minskade koldioxidutsläpp inom KNEG. En viss minskning har också skett av medelhastighet för lastbil på det statliga vägnätet sedan 200520. Vad gäller fyllnadsgrad har
andelen av tunga lastbilars trafikarbete som sker utan last minskat med 29 procent
mellan 2009 och 201021. Ökningen av fyllnadsgraden kan dock åtminstone delvis hänga
ihop med lågkonjunkturen22.
Sammanlagt finns det alltså flera faktorer som pekat på att lastbilstransporternas
effektivitet borde ha ökat. Detta är dock svårt att utläsa från tillgänglig statistik. Utgår
man från tillgänglig statistik på koldioxidutsläpp och transportarbete kan man till och
med få fram siffror som pekar i motsatt riktning, en bild som troligen är missvisande.
Dels finns ett metodproblem genom att statistikkällorna är olika och har olika avgränsning av lastbilstrafiken. Dels blir volymgodset allt vanligare, vilket gör att man jämför
effektiviteten för olika typer av transporter.
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Figur 6. Bränsleförbrukning för tunga lastbilar redovisad som snitt för gamla och nya fordon respektive år17.
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Förnybar energi • Andelen förnybar energi inom vägtransportsektorn år 2011 uppgick
till 6,5 procent. Det kan jämföras med 5,6 procent under 2010. För lastbilarna är andelen
ca 5 procent, huvudsakligen bestående av låginblandad biodiesel i form av FAME (fettsyrametylestrar) och HVO (hydrerade vegetabiliska oljor). HVO introducerades under
2011 genom Preem Evolution Diesel. Det gör det möjligt att blanda in högre andelar
biodiesel än de tillåtna 7 procenten FAME och ändå uppfylla bränslespecifikationen
för diesel. Under 2012 har fler drivmedelsleverantörer introducerat HVO.
Prognos med dagens fattade beslut • Ser man framåt bedöms de klimatpåverkande
utsläppen från vägtrafiken med dagens fattade beslut ligga kvar på ungefär nuvarande
nivå eller möjligen minska något. Minskningen beror på fortsatt effektivisering av
personbilarna som uppnås genom regleringen av koldioxidutsläppen för nya bilar.
Lastbilarnas utsläpp bedöms dock fortsätta att öka som resultat av ökad trafik samt
att effektiviseringen och introduktionen av biodrivmedel utan styrmedel inte är
tillräcklig för att kompensera för denna. Utvecklingen är långt ifrån tillräckligt för
att uppfylla klimatmålen och lastbilarna kommer att stå för en allt större del av
vägtrafikens utsläpp av koldioxid.
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Figur 7. Utveckling av vägtrafikens användning av fossil energi med beslutade åtgärder jämfört med klimatmål23.
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Varför är vi där vi är och inte
där vi borde vara?
KNEG
Åtgärder för halverad klimatpåverkan till 2020 • KNEG har sedan bildandet 2006 visat
flera framgångsrika exempel för minskad klimatpåverkan av godstransporter på väg.
Hittills har de största bidragen kommit från bränsleeffektivisering av fordon, sparsam
körning och en ökad biodrivmedelsanvändning. Gemensamt för dessa är att de går att
införa utan stora förändringar av befintlig verksamhet och till relativt låga kostnader.
KNEG har också i mindre skala demonstrerat längre och tyngre fordonsekipage (HCT –
High Capacity Transports), hybridteknik, biometandrift, intermodalitet, grön upphandling och fordonståg inom flera samarbetsprojekt. Här är utmaningen större där t ex nya
logistiklösningar kan ställa större krav på förändring av befintliga rutiner och praxis,
och investeringar i nya, mer avancerade fordonstekniker som hybrid och biometan vilka
har längre återbetalningstider.
I 2011 års resultatrapport identifierades en uppsättning åtgärder med potential att föra
utvecklingen närmare KNEG:s mål om halverad klimatpåverkan från en typisk godstransport på väg till 2020iv. Tabell 4 ger en översikt över dessa åtgärder och i vilken mån de
förekommer bland KNEG:s medlemmars åtaganden och samarbetsprojekt. Utan att ta
hänsyn till omfattning visar tabellen att det finns minst ett exempel på åtagande eller
samarbetsprojekt i KNEG inom varje åtgärd, förutom Intelligenta transportsystem och
tjänster (ITS) samt ruttoptimering.
Av de utsläppsbesparingar som åstadkommits inom KNEG under perioden 2008 till
2011 har strax över hälften skett genom åtaganden inom effektivare fordon; cirka
40 procent kommer från ökad användning av alternativa drivmedel men endast cirka
6 procent från effektivare transporter och logistikv. I 2011 års Resultatrapport bedömdes
effektiviseringspotentialen inom effektivare transporter till 2020 att uppgå till 11 procent, att jämföra med 17 procent effektivisering för effektivare fordon och 10 procent
från ökad användning av alternativa drivmedel. Det går således att argumentera för
att fler insatser borde fokuseras mot detta område, och att det torde vara möjligt att
nå utsläppsbesparingar i samma storleksordning för effektivare transporter som för
alternativa drivmedel. Det förutsätter åtaganden som syftar till ökad samdistribution
i städer, mer utbredd användning av längre och tyngre lastbilar samt betydande
genomslag för ITS för t ex ruttoptimering och ökade fyllnadsgrader.

iv
Den totala potentialen uppskattades till 36 % minskning i förhållande till 2005 års koldioxidutsläpp från svenska
godstransporter på väg.
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TABELL 4: ÅTGÄRDER IDENTIFIERADE I RESULTATRAPPORT 2011 OCH I VILKEN
OMFATTNING DESSA HAR REALISERATS INOM KNEG.
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Identifierade åtgärder –
Resultatrapport 2011

Testas
inom KNEG

Omfattning

Erfarenheter

Sparsam körning
(inklusive hastighetsefterlevnad)

Ja

Genomförs i stor skala (> 50 % av
chaufförer) i flera medlemsföretag

Storleken på utsläppsbesparingar
är som störst för stadskörning
(hög andel start och stopp)
Bestående effekt med stödsystem
och återkopplingsmekanismer

Effektivisering av fordon
– generella förbättringar

Ja

Ständig del av fordonstillverkares
utvecklingsprocess

I snitt cirka en procents bränsleeffektvisering per år

Effektiviseringar
– hybridisering

Ja

Genomförs på demonstrationsnivå
enstaka fordon) i ett flertal projekt

Upp till 33-procentig minskning
av koldioxidutsläpp (sopbilar i fältprov med elektrisk påbyggnad)

Elektrifiering

Nej

Förnybara bränslen
– biodiesel

Ja

Diesel med 23-procents inblandning av tallolja och ytterligare
7 procent RME finns tillgängligt
på marknaden

25-procentig minskning av
koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv

Förnybara bränslen
– biogas (flytande och
gasformig)

Ja

Demonstration av biogas i flytande
form i en dieselprocess genomförs
i enstaka projekt. En publik
tankstation för flytande biogas
finns i Göteborg. Biogas i gasform
används i ett fåtal mindre lastbilar

Förnybara bränslen
– DME

Ja

Demonstration av bränsle och
fordon genomförs i enstaka
projekt Bränsleproduktion finns
i mindre skala

Förnybara bränslen
– etanol

Ja

Demonstration av enstaka lastbilar
och även större skala för bussar
i kollektivtrafik

Samordnad
citydistribution

Ja

Projekt där samordnad citydistribution är en delkomponent

Längre och tyngre
fordon (HTC)

Ja

Demonstration av enstaka lastbilar
i timmertransporter och i fjärrtransport av styckegods

Ruttoptimering

Nej

Ökad fyllnadsgrad

Ja
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Projekt där ökad fyllnadsgrad är
en delkomponent för klimatsmart
citydistribution

20 till 25-procentig minskning
av koldioxidutsläpp för timmertransporter enligt ETT-projektet

Ökad transporteffektivitet och effektivare logistik är dock ett komplext insatsområde
som i större utsträckning än effektivare fordon och ökad användning av alternativa
drivmedel ställer krav på organisatorisk förändring, ökat samarbete och förutsättningar
för nya affärsmodeller. Möjligheterna för en enskild transportör att åstadkomma
effektiviseringar gäller framför allt ruttoptimering och i viss grad ökad fyllnadsgrad.
Men, i synnerhet samdistributionslösningar, kräver ett samspel mellan flera transportörer, transportköpare och samhällets beslutsfattare för att skapa rätt förutsättningar
och spelregler.
Åtgärder i innovationskedjan • KNEG:s medlemmar utgör tillsammans väsentliga delar
av den svenska godstransportnäringen på väg, med sammanlagda marknadsandelar på
över 50 procent inom lastbilsproduktion, dieselproduktion och distribution. Därför är
möjligheterna stora att inspirera och påverka andra utanför samarbetet med erfarenhet och kunskap om vilka tekniker som överlever konkurrensen på en öppen marknad.
För att nå målet vid 2020 är det ett rimligt antagande att samtliga åtgärder behöver
spridas till största möjliga antal aktörer.
Åtgärderna i tabell 4 och dess korresponderande tekniker befinner sig i olika delar av
det som kallas för innovationskedjan. Den beskrivs ofta som en kedja av de olika utvecklingsfaser tekniker passerar i sin mognad mot kommersialisering och spridning på
massmarknaden. Var en teknik befinner sig i innovationskedjan indikerar vilken typ av
stöd den behöver för att kunna kommersialiseras. Generaliserat kännetecknas de tidiga
faserna (”Forskning & utveckling” samt ”Demonstration & testning” i figur 8) av ett
utvecklingsbehov av produktegenskaper som prestanda, tillförlitighet och robusthet.
De senare faserna (”Spridning” samt ”Massmarknad” i figur 8) ställer allt större utvecklingsbehov på kommersiella egenskaper som att driva ner produktionskostnader, tillförlitighet i produktionsprocesser, anpassning till befintlig infrastruktur, kompabilitet med
regelverk, marknadsacceptans och utveckling av service, tjänster och kringutrustning.
Figur 8 visar en översiktlig placering av åtgärderna från 2011 års Resultatrapport i
innovationskedjan. Åtgärderna är grupperade i kategorierna ”Forskning & utveckling”,
”Demonstration & testning”, ”Spridning” samt ”Massmarknad”.

v

Fördelningen av utsläppsbesparingar beror naturligtvis i hög grad på vilka medlemstyper som finns representerade
i KNEG – t ex ger en hög andel bränsleproducenter sannolikt ett stort genomslag för utsläppsbesparingar inom insatsområdet alternativa drivmedel. Procentsatserna får alltså betraktas ur ljuset av KNEG:s sammansättning av medlemmar.
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•

Motorteknik, fordon, bränsleproduktion och distribution för DME och flytande
biogas (metangas) har demonstrerats i mindre skala men har ett fortsatt fokus på
utveckling. Elektrifiering av vägar har ännu inte testas (trådbussar undantaget) men
kan komma att demonstreras i mindre skala under kommande år. Två dominerande
koncept: elektrifiering via antingen tråd i luft eller induktionsladdning.

•

Hybridisering, längre och tyngre fordon (HTC) samt samordnad citylogistik har alla
demonstrerats i olika omfattning. Hybridisering av tunga fordon har testats i olika
tillämpningar under de senaste åren. Tekniken börjar nu närma sig marknadsintroduktion i mindre skala. Längre och tyngre lastbilar har demonstrerats i mindre skala
för timmertransporter och kommer att fortsätta att demonstreras i fler projekt med
fokus på miljö-, ekonomi- och säkerhetsfrågor. Projekt för samordnad citylogistik
har genomförts utan att man lyckats hitta bärkraftiga affärsmodeller.

Sparsam körning
Energieffektivisering av fordon
Hybridisering
Elektrifiering
Biodiesel – FAME
Biodiesel (HVO)
Biogas (gas)
Biogas (flytande)
Etanol
DME
Längre och tyngre fordon (HTC)
Samordnad citylogistik
Ruttoptimering
Ökad fyllnadsgrad
Överflyttning
Forskning & utveckling

Demonstration & testning

Spridning

Massmarknad

Figur 8. Åtgärder för minskad klimatpåverkan placerade i innovationskedjan som en indikation av var det främsta
utvecklingsbehovet befinner sig på den generella skalan: teknisk prestanda (placeringar till vänster) till kommersiella
egenskaper (placeringar till höger).
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•

Även om mognadsgraden skiljer sig åt mellan biodiesel (HVO), biogas (gasform),
etanol samt överflyttning har de alla antingen demonstrerats i större fältprover
eller används i kommersiella tillämpningar på mindre skala. Biodiesel (HVO) producerat från tallolja finns sedan något år tillgängligt på marknaden och kan användas
i vanliga dieselmotorer. Biogas (gasform) och etanol har demonstrerats i kollektivtrafik sedan 1990-talet men närmar sig nu också godstransporttillämpningar, främst
i stadsdistribution. Enstaka projekt av överflyttning av gods från väg till järnväg
har genomförts.

•

Sparsam körning, energieffektivisering av fordon, biodiesel (FAME), ruttoptimering
samt ökad fyllnadsgrad är alla en del av massmarknaden – eller mainstream – i den
bemärkelse att de är kommersialiserade. Sparsam körning är främst en fråga om
beteendeförändring för chaufförer där stödsystem kan underlätta efterlevnaden
och hjälpa till att upprätthålla bränslebesparingen. Det finns flera alternativ för
stödsystem tillgängliga på marknaden. Energieffektivisering är en del av den ständiga
utvecklingen för fordonstillverkare och är en sammansättning av en mängd förbättringsprocesser för motorteknik och minskning av friktioner (rull- och luftmotstånd).
Biodiesel från vegetabiliska oljor, i synnerhet RME (rapsmetylester), låginblandas
upp till 7 procent i all diesel och förekommer också som 100-procentig biodiesel.
Biodiesel används i dieselmotorer. Ruttoptimering och ökad fyllnadsgrad är ständiga delar av transportörers effektiviseringsarbete, vars möjligheter ökar med nya
IT-lösningar tillgängliga på marknaden.

Kapitlet ”Varför är vi där vi är och inte där vi borde vara?”, avsnittet ”Sektorn” (sid 23–39)
har en fördjupad diskussion kring motiv, hinder och styrmedel av dessa åtgärder.
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Uppföljning och mätbarhet • Sedan 2008 redovisar KNEG utsläppsbesparingar årligen
enligt ett klimatindex som jämför skillnaden mellan genomförda åtaganden och
”business as usual”. Medlemmarna rapporterar in data per åtaganden som bearbetas
och sammanställs för KNEG i dess helhet. Därmed är det möjligt att följa utvecklingen
av KNEG och identifiera vilka insatsområden och åtaganden som bidrar mest till
utsläppsbesparingarna, för aktörer både inom och utom projektet. Uppföljning följer
alltså utvecklingen av det som av medlemmarna är definierade som KNEG-aktiviteter
(åtaganden och samarbetsprojekt) men följer inte medlemsorganisationernas totala
utsläpp av koldioxid från godstransporter.
Kvaliteten på uppföljningen kan förenklat påstås vara ett mått som beskriver skillnaden
mellan den faktiska förändringen av koldioxidutsläpp vid avgasröret på varje enskilt
fordon som omfattas av åtaganden inom KNEG och tillgänglig data. Verkligheten
möjliggör inte sådana mätningar – uppföljningen blir i stället en serie kompromisser
baserad på data medlemmarna kan leverera (oftast baserad på befintliga uppföljningsrutiner i samband med årsredovisningar och bokslut) tillsammans med de beräkningar
som är nödvändiga för att kunna uppskatta utsläppsbesparingarna.
I KNEG finns också en åtagandekategori som inte är kvantifierbar. Åtaganden av typen
förändra befintliga regelverk för att underlätta implementering och spridning av nya
klimatsmarta tekniker, påverka transportköpare i en viss riktning eller sprida kunskap
bland studenter om hållbara transporter kan vara centrala för att åstadkomma långsiktig påverkan men avståndet till förändrade utsläpp vid avgasröret är allt för stort.
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SEKTORN
I detta avsnitt beskrivs motiv, potential, hinder samt åtgärder och styrmedel för att
minska energianvändning och klimatpåverkan från lastbilstransporter. Denna genomgång delas övergripande in på förbättrad logistik och överflyttning, energieffektivisering och förnybar energi. Underlaget bygger på litteratur inom området men även på
en enkät som skickats ut till främst KNEG:s medlemmar.
Potentialerna som redovisas här bygger på de antaganden som gjordes i KNEG:s resultatrapport 2011. För 2050 gjordes där inga antaganden. Här bygger antaganden istället på
Trafikverkets klimatscenario till Kapacitetsutredningen och underlag till Färdplan 205024.

Förbättrad logistik och överflyttning till mer energieffektiva trafikslag
Motiven • Att förbättra logistiken och flytta över delar av lastbilstransporterna till järnväg och sjöfart handlar om att utnyttja alla trafikslag på det sammantaget mest effektiva sättet. Motivet för transportköpare och transportörer är möjligheterna till sänkta
kostnader men även miljöskäl främst genom minskad klimatpåverkan. Om kvaliteten
i transporten kan öka kan det också vara ett skäl. Ytterligare är att det minskade behovet av fossila bränslen gör att energiförsörjningen till transportsektorn blir säkrare.
När lastbilstransporterna hålls kvar på dagens nivå, samtidigt som det i Trafikverkets
klimatscenario antas att minskad personbilstrafik, minskar kapacitetsproblemen i vägnätet. Det innebär därmed att behovet av vägutbyggnader minskar. Åtgärder behövs
förstås ändå för att säkra bärighet för längre och tyngre fordon samt på sikt för elektrifiering av vägnät. Däremot ökar behoven inom järnvägen och i viss mån även inom
sjöfarten. Förbättrad logistik kan också minska transportkostnaderna. Längre och
tyngre lastbilar i ETT-projektet minskade t ex antalet fordonsrörelser med 30 procent.
Den mer samordnade logistiken i städerna ger en minskning av lastbilstrafiken i staden.
Detta är positivt ur många aspekter. Det innebär minskade utsläpp av luftföroreningar
och lägre bullernivåer. Det minskar också risken för olyckor. Totalt sett ökar stadens
attraktivitet. Samordning av lastbilstransporter i staden kan göra att mottagaren får
leveranser vid färre tillfällen vilket kan vara en fördel för vissa om leveranserna annars
skulle störa arbetet. Det omvända kan dock också gälla.
De totala kostnaderna för målbilden jämfört med nuläget och ett alternativ med dagens
utveckling av transportsystemet behöver inte bli högre. Det internationella energiorganet, IEA, har till och med pekat på stora vinster av en utveckling som går mot tvågradersmålet jämfört med ett scenario med dagens utvecklingstrend25. Man pekar på att
de ”minskade kostnaderna för färre fordon och mindre infrastruktur tillsammans med
minskad energianvändning mer än väl kompenserar för tidiga investeringar i teknik”.
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Till 2050 bedöms en tredjedel
av lastbilstransporterna gå med
längre lastbilar än idag med
en bränslebesparing på 30 procent.

Potentialen • Med dagens utveckling bedöms lastbilstransporterna öka med nästan
40 procent till 2030 och med 70 procent till 2050. Detta transportbehov behöver i målbilden uppfyllas samtidigt som lastbilstransporterna inte ökar. Det ställer stora krav på
förbättringar av logistik och att transportsystemet tillsammans med järnväg och sjöfart
utnyttjas mycket effektivt. Det kräver förstås också åtgärder i infrastrukturen.
Bedömningen av potentialen för överflyttning till sjöfart och järnväg bygger på en
överflyttning av 30 procent av lastbilstransporterna över 30 mil till 2030 och 50 procent
till 2050. Detta är i enlighet med målen i EU:s vitbok för transporter26. Det finns även
svenska bedömningar som är mer långtgående . Överflyttning i denna storleksordning
kommer kräva stora insatser i nyinvestering, drift och underhåll för att säkerställa
tillräcklig kapacitet och tillförlitlighet inom järnvägen och i förbindelser till hamnar.
Utvärdering av olika projekt med samordnad citylogistik pekar på potential att minska
antalet fordonsrörelser med 30 till 70 procent. Till 2030 har vi här antagit att det skulle
vara möjligt att minska fordonsrörelserna med 30 procent för de aktuella transporterna
i staden och till 2050 med 55 procent.
En minskning av tomtransporter i fjärrtransporterna bedömdes i 2011 års resultatrapport kunna ge en minskning av lastbilstransporterna till 2030 med 2–3 procent.
Här används 2 procent till 2030 och till 2050 bedöms det vara möjligt att öka detta till
4 procent. Baserat på en undersökning från England bedömdes att ruttplanering skulle
kunna ge en minskning av lastbilarnas trafikarbete med 5 procent till 2030. Till 2050
antar vi att detta kan ha ökat till 7 procent.
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Potentialen för längre och tyngre fordon bygger till 2030 på att hälften av alla skogstransporter kan ske med längre fordon med en bränslebesparing på 20 procent samt
att 10–15 procent av andra lastbilstransporter i fjärrtrafik kan gå med längre fordon
med en bränslebesparing på 20–25 procent. Till 2050 bedöms en tredjedel av lastbilstransporterna gå med längre lastbilar än idag med en bränslebesparing på 30 procent.
Effekten av eventuellt förändrade konsumtions och produktionsmönster som skulle
kunna minska behovet av transporter är inte bedömd. Minskade behov kan förstås ha
stor betydelse för hur snabbt målen kan nås.
Hinder för överflyttning till mer energieffektiva trafikslag • De viktigaste faktorerna
för val av en transportlösning är tillförlitlighet och kostnad33. Även den totala transporttiden är en viktig faktor. Detta ses också som de viktigaste hindren för överflyttning från lastbil till järnväg och sjöfartsjöfart. Vad gäller kostnaden för transporten är
den totala kostnaden för produktion och logistik som räknas. Kostnaden för järnvägstransporter i sig kan vara lägre än motsvarande för lastbil. Det som kostar och är tidskrävande är omlastningen. Det gör att intermodala transporter blir mindre intressanta
för kortare transporter än 350–500 km34. Höjda banavgifter utan samtidiga ökningar av

TABELL 5: MINSKAD TRAFIKTILLVÄXT FÖR LASTBIL 2030 JÄMFÖRT MED
2010 ÅRS PROGNOS.
Potential till 2020
(reduktion av
trafikökning)
Överflyttning till sjöfart och järnväg
Samordnad citylogistik

-1 %

Minskad tomkörning

Potential till 2030
(reduktion av
trafikökning)

Potential till 2050
(reduktion av
trafikökning)

-13 %

-21 %

-3 %

-5 %

-2 %

-4 %

-5 %

-7 %

-7 %
Ruttplanering
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Längre och tyngre fordon

-4 %

-4 %

-10 %

Förändrade konsumtions- och produktionsmönster

ej bedömd

ej bedömd

ej bedömd

Totalt minskad trafiktillväxt jämfört med BAU 2030
respektive 2050

-11 %

-25 %

-41 %

Trafikförändring jämfört med 2011

+9 %

+3 %

+3 %
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motsvarande kostnader för lastbilstrafiken kommer göra det svårare att få lönsamhet i
intermodala transporter med järnväg om inte kostnaderna kan minskas på annat sätt.
Störningar som t ex olyckor eller uppkomna fel på infrastrukturen kan leda till att
transporter försenas och att leveranstiden blir svåra att förutsäga. Problemen ökar med
minskad marginal till den kapacitet som infrastrukturen har. Trafikverket har utrett
kapacitetsproblemen och behoven av åtgärder för samtliga trafikslag fram till 2025
med en utblick mot 205035. Ligger man nära kapacitetstaket finns inte utrymme för omledningar och problemen fortplantar sig till en större del av infrastrukturen. Med stora
skillnader i hastighet mellan olika typer av gods- och persontransporter på järnväg
minskar kapaciteten jämfört med om alla tåg skulle hålla samma hastighet. Eftersom
persontransporter också väntas öka kraftigt påverkar detta även kapaciteten för godstransporterna då de oftast använder samma bana. Problemen blir än större för godstransporterna om man väljer att prioritera passagerartrafiken framför godstrafiken.
Kapacitetsproblemen avseende godstrafik på järnväg finns kring de större städerna,
för malmtransporter i Norrbotten och Bergslagen, Västkustbanan, Ostkustbanan,
Hallsberg–Göteborg samt vissa noder t ex hamnbanan i Göteborg och elektrifiering
till Gävle hamn36. Ökade transporter kommer öka problemen om inte åtgärder sätts
in, det gäller förstås i än större utsträckning för uppfyllande av målbilden. Den ökade
gruvnäringen kräver ökad kapacitet särskilt som flera av dessa sträckor även utan
gruvnäringen har eller bedöms få kapacitetsproblem inom nära framtid. Detta är
nödvändigt för att få in de ökade volymerna och nå en sådan tillförlitlighet att fler
transporter kan flyttas över till järnväg.
Sjöfarten har generellt mycket mindre kapacitetsproblem, men även här finns behov av
åtgärder i vissa farleder och hamnar samt i anslutningar till hamnarna. För kapaciteten
i vägnätet innebär målbilden med i stort sett oförändrad lastbilstrafik inte större problem jämfört med dagsläget vilket gör att åtgärdsbehovet inte blir lika stort som med
en ökning av trafiken enligt den trend som rått de senaste decennierna.
Genom att minska antalet stopp kan transporttiderna minska och kapaciteten öka.
I de internationella transporterna finns här särskilda problem. Järnvägsnätet i Europa
innehåller historiskt sett skillnader i tekniska men även administrativa standarder.
T ex har Finland, Spanien, Portugal och länder som tillhörde Sovjetunionen en annan
spårvidd än övriga Europa. Inom Europa finns även andra skillnader såsom spänning
i elnätet och signalsystem. Även för sjöfarten finns skillnader i regelverk mellan olika
länder i Europa. Åtgärder genomförs för att minska skillnader mellan olika länder inom
Europa för såväl järnvägen som sjöfarten.
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Även i de fall som järnvägen eller sjöfarten kan konkurrera med lägre kostnader och
hög tillförlitlighet så är det inte säkert att transporterna flyttas över. Det kan finnas
andra skäl till att fortsätta att transportera med lastbil, t ex att man vill ha korta transporttider och den flexibilitet och frekvens som lastbilen kan erbjuda.
Bristande framförhållning hos transportköparen gör också att man väljer det snabbaste
transportsättet37. Här finns problem i nuvarande lagerhållnings- och affärsmodeller.
Det finns också en betydande tröghet i systemet. Det vill säga att även om en intermodal lösning med järnväg skulle innebära den totalt sett mest attraktiva lösningen är
det inte säkert att man omedelbart väljer denna. Det kan röra sig om organisatoriska
och psykologiska förklaringar, som t ex att byte av transportör innebär att man bryter
upparbetade kontakter och relationer. De organisatoriska förklaringarna kan handla
om att ledningen som fattar besluten inte fått tillräcklig information för att kunna
fatta rätt beslut även om denna information finns på annat håll i verksamheten38.
En annan vanlig förklaring är att de tekniska och finansiella avdelningarna har för
lite informationsutbyte. Andra psykologiska förklaringar är att man inte vågar ta
beslut om en förändring eftersom man är rädd att det ger en kortsiktig förlust. Den
kan också vara så att det saknas kapital för att genomföra förändringen även om
den är långsiktigt lönsam.
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Åtgärder och styrmedel för överflyttning • För att öka andelen transporter på järnväg
och i sjöfart behöver tillgängligheten och tillförlitligheten i järnvägstranstrafiken öka
samtidigt som kostnaderna relativt vägtransporter minskas. Särskilt för varor med högre
värde utgör transportkostnaderna en mycket liten del av produktens totala kostnad.
Samtidigt kan det vara lönsamt att flytta transporter mellan olika trafikslag. En framtida
osäkerhet kring drivmedelsförsörjning på vägsidan kan bidra till utvecklingen liksom
kundefterfrågan på transporter med lägre miljöpåverkan. Transporttiderna i sig verkar
inte vara lika viktiga som precisionen i leveranstid.
För att skapa ökad tillgänglighet och tillförlitlighet i järnvägsnätet krävs ökad kapacitet.
Banavgifterna kan användas i större utsträckning för att styra kapacitetsutnyttjandet
av järnvägen39. För att detta ska kunna ske mer effektivt krävs en översyn av järnvägslagen. Även administrativa styrmedel såsom tilldelning av tåglägen kan användas i
större utsträckning för att öka kapaciteten. Tillräckliga satsningar på drift och underhåll är också en förutsättning för ett robust och tillförlitligt järnvägssystem. Ombyggnader handlar bl a om signalåtgärder och att förlänga mötesspår. Genom utbyggnader
av mötesspår och terminaler kan man tillåta längre tåg. Idag är det möjligt att köra
650 meter långa tåg på stora delar av järnvägsnätet i Sverige, men delar där mötessträckorna är kortare försvårar för sådana tåg. Snittlängden på godståg i Sverige är
cirka 400 meter. För det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) ställs bl a krav
på att det ska klara 750 meter långa tåg med hastigheten 100 km/h. Trafikverket har
beräknat att det skulle kosta 8 miljarder kronor att säkerställa att den svenska delen
av TEN-T järnvägsnätet klarar detta40. Till detta kommer kostnader för signalsystem på
7 miljarder kronor. Inom EU drivs ett projekt, Marathon, som utreder förutsättningarna
för att köra 1 500 meter långa tåg genom att två 750-meterståg kopplas samman och
där loket i mitten kan radiostyras. I vitboken sätts som målsättning att viktiga stråk bör
ha åtminstone 1 000 meter långa mötessträckor. Infrastrukturen behöver även byggas
ut för att tillåta tyngre och bredare tåg. Mer långsiktigt behövs en ökad separering av
trafik som går olika fort på olika banor.
Snabbare transporter genom färre stopp ökar också kapaciteten. Detta kan förbättras
inte minst i de internationella transporterna genom harmonisering av regelverk och standarder. Ett exempel är det standardiserade europeiska signalsystemet ERTMS. Ett annat
är automatkoppling som kan minska tiden för omkoppling och även öka säkerheten.
Varje del i kedjan måste fungera. Det krävs effektiva och robusta transportvägar i
kombination med väl fungerande noder i form av hamnar och terminaler. För noderna
behöver markbehov säkras. I anslutning till städerna behöver effektiva terminaler
finnas. Från och till dessa går sedan effektiva och ofta samordnade transporter vidare
till avsändare och mottagare av varorna. På en del håll finns industrispår som gör att
järnvägstransporter kan gå hela vägen. Terminaler och industrispår är en viktig del av
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infrastrukturen och behöver en långsiktigt säker finansiering. Det innebär också att det
inte bör gå att riva eller bygga nya industrispår utan samråd, i alla fall i delar som inte
ligger på privat mark.
Sverige har en lång kuststräcka, och de flesta viktiga flöden in och ut ur Sverige går via
hamnar. En viktig förutsättning för att ökade sjötransporter ska bidra till minskad miljöpåverkan är att sjöfarten tar hand om sina miljöproblem. Utsläppen av kväveoxider,
partiklar och svavel måste minska kraftigt, samtidigt som problemen med barlastvatten
och avfall måste minimeras.
En etablerad transportpolitisk princip i Sverige är att avgifter och skatter bör täcka
de kostnader som transporterna ger upphov till, inklusive externa effekter. Vad gäller
godstransporter betalar inget av trafikslagen fullt ut de kostnader de ger upphov till.
Internaliseringsgraden för trafikslagen varierar mellan 30 och 50 procent där järnvägen
ligger längst ifrån att betala sina kostnader och vägtrafiken ligger närmast41. Vid full
internalisering innebär det därför att kostnaderna relativt sett skulle öka mest för järnvägen. Samtidigt kan kostnaderna för järnvägen sänkas med åtgärderna som räknats
upp ovan som ger snabbare och mer effektiva järnvägstransporter med mindre administrativa hinder. Tillsammans med ökad tillförlitlighet kan intermodala transporter
med järnväg och sjöfart bli mer attraktiva.
Förändrade affärsmodeller och lagerstyrningsmodeller kan också behövas för att öka
framförhållningen i beställning av transporter och därmed göra det lättare att få in
lösningar med som inkluderar järnväg.
Hinder för samordnad citylogistik • En av de viktigaste slutsatserna från genomförda
försök med samordnade godstransporter är att det krävs någon form av incitament för
att samordningen ska fortsätta även efter det att projektet har avslutats42,43. Dessa finns
oftast inte där naturligt och därför uppkommer inte heller samordningen spontant.
Varje transportör kan samordna sina transporter så länge det inte inverkar negativt
på kunderna. Däremot har de olika transportörerna mindre intresse att samordna sig
tillsammans. Transportföretagen vill ofta marknadsföra sig som transportör från dörr
till dörr med eget varumärke. En samordning skulle då innebära en anonymisering.
En extra terminalhantering utanför staden eller stadskärnan innebär sannolikt en ökad
kostnad. Samtidigt finns exempel som visar att den totala kostnaden för transporten
minskar vid samordningen, detta genom att färre lastbilar används och fyllnadsgraden
ökar44. Samordningen innebär att en transportör ska göra fler leveranser inom samma
område vilket kommer att ta längre tid än om flera olika leverantörer är inne samtidigt.
Det kan vara svårt att åstadkomma om godstransporter bara tillåts inom ett begränsat
tidsfönster i området och mottagarna kräver att få varorna inom ett kort intervall
innan butiken öppnar. Kunskapen om transportfrågor är också ofta mycket låg hos
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många fastighetsägare, butiker och allmänhet. Trafikkontorens mandat räcker endast
inom staden och begränsas till att omfatta regleringar för gator och lastzoner. De har
liten eller ingen påverkan på vilka krav som ska ställas på leverantörer, transportörer,
fastighetsägare och butiker. En samordning av transporterna kräver därför ett samarbete mellan inblandade parter.
Åtgärder och styrmedel för samordnad citylogistik • Det behövs alltså någon form av
incitament för att få till fungerande citylogistik. Kostnaderna för de enskilda aktörerna
talar inte alltid för en samordning samtidigt som det för samhället är lönsamt. Det
kan handla om tillgång till kollektivtrafikkörfält för samordnade transporter och ett
större tidsfönster för leverans för de transporter som är samordnade. Eventuellt kan
man också tänka sig ett undantag från trängselskatt för samordnade transporter. Denna
typ av incitament ställer krav på en definition av vilka transporter som kan sägas vara
samordnade. Det krävs också ett samlat mandat inom kommunen för att driva frågor
om godstransporter t ex genom att någon förvaltning tilldelas detta ansvar och befogenheter. För varumottagare bör det även finnas ett incitament att utnyttja en c/o adress
för samordnade transporter. Detta används t ex för de samordnade varutransporterna
i Gamla stan i Stockholm. Kommunen kan också gå in och delfinansiera samordningscentralen. I franska Bordeaux betalas distribunalen till 1/3 av handlare, 1/3 av transportören
och 1/3 av kommunen45. Det skulle också kunna ställas direkta krav på att transporterna
inom ett område sker med samordnade, rena och tysta fordon. EU-kommissionen har
i vitboken för transporter satt som mål att godstransporter i stadskärnor år 2030 ska ske
med i princip koldioxidfria fordon.

Sedan år 2009 har antalet
körda kilometer utan last
minskat med 29 procent.

KNEG Resultatrapport 2012 |

41

Hinder för ökad fyllnadsgrad och minskad tomkörning • Av svenska lastbilars inrikes
trafikarbete 2011 skedde 17 procent utan last46. Det kan låta mycket men man måste
samtidigt komma ihåg att det för en del transporter är svårt att undvika att lastbilarna
går tomma ena vägen. Störst andel tomkörning har timmertransporter som inte har
någon returlast. I andra änden av skalan finns post och paket som bara har 6 procent
tomkörning. Mängden gods som transporteras varierar också. Transportörerna måste
klara av toppbelastningar vilket gör att det kommer finnas en överkapacitet när mängden är lägre. Den andelen av lastbilarnas trafikarbete som sker utan last har under
senare år minskat signifikant47. Sedan år 2009 har antalet körda kilometer utan last
minskat med 29 procent. Det är i samma storleksordning som den bedömda potentialen.
Det finns därför ett frågetecken kring om det finns någon ytterligare potential av betydelse att minska tomkörningar. Däremot bedöms det fortfarande finnas en potential
att öka fyllnadsgraden.
Oftast får transportören betalt för en envägstransport. Utmaningen för transportören
är att matcha transporterna med returer i konkurrens med andra transportörer. Detta
kan inte ske på bekostnad av transportköparnas krav på leveransprecision och tidsplanering. Låg kostnad för transporten i förhållande till varuvärdet och kunskapsbrist
hos transportköparen vad kraven på leverensprecisionen innebär för effektiviteten
i transporterna bidrar till att fyllnadsgraden blir lägre. Att söka lämpliga returtransporter innebär också kostnader för körning, tid att leta och offerera48.
Varje transportör kan bara optimera sina egna transporter. Eftersom många åkerier
fraktar under en större samarbetsorganisationer är detta problem inte så stort49.
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Åtgärder och styrmedel för minskad tomkörning och ökad fyllnadsgrad • En viktig
förutsättning för att öka fyllnadsgraden är att information om transportbehov och
transportresurser finns för aktörer i realtid. Det behövs därför utveckling av informationsteknik som möjliggör bättre övervakning av fyllnadsgraden.
Bättre kunskap hos transportköparen kring vad de krav man ställer har för betydelse
för effektiviteten i logistiken behövs också. Med ökad flexibilitet i tidsfönster och bättre
framförhållning för leveransen blir det lättare att åstadkomma effektiva logistikupplägg
med andra transportköpare. Samtidigt måste man vara medveten om att kostnader för
lager ställs mot kostnader för transporter.
Om transportörer kan byta gods med varandra kan möjligheterna att optimera öka.
Högre transportkostnader kan driva på utvecklingen, samtidigt som man ska komma
ihåg att transportkostnaderna ofta är en mycket liten del av förädlade varors värde.
Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen skriver i en gemensam rapport att
det inte finns någon enskild åtgärd som har stor potential att öka fyllnadsgraden50.
Däremot pågår ett kontinuerligt arbete inom branschen som tillsammans med mindre
åtgärder kan leda till relativt stora förbättringar på sikt. Samtidigt konstaterar man att
problemet med fyllnadsgrader och tomkörningar troligen inte är så omfattande som
det ges intryck av i olika sammanhang. I rapporten föreslås att statistiken förbättras
inom området och att man bör fokusera på transporteffektivitet i logistiksystemen och
på hållbarhetsdimensioner, där delmängderna fyllnadsgrader och tomdragningar är en
av flera komponenter.
Hinder för mer effektiv ruttplanering • Hinder för mer effektiv ruttplanering är delvis
de samma som för ökad fyllnadsgrad. Det gäller att matcha möjliga transporter med
ledig kapacitet. Men ruttplaneringen handlar också om att hitta den mest effektiva
vägen mellan målpunkterna. Navigeringssystem kan med hjälp av tillgänglig information beräkna både den kortaste och den snabbaste vägen. Det är dock inte säkert att
dessa vägval är de sammanlagt mest effektiva när man räknar samman tid, slitage på
fordonet, bränsleförbrukning m m. En del av systemen ger utöver ruttplanering även
stöd för sparsam körning.
Åtgärder för effektiv ruttoptimering • Utöver de åtgärder som nämns under ökad fyllnadsgrad behövs även ökad kunskap om olika ruttplaneringssystem. Det behövs också
en fortsatt utveckling av systemen och informationen till systemen. Skogforsk har t ex
drivit projektet Krönt Vägval där man tagit fram en metod för att identifiera den bästa
körvägen från skogen till industrins inmätningsplats51. Syftet är primärt att få fram ett
underlag för ersättning till åkaren, men kan på sikt bli en bas för ruttplanering. Vägvalen är en hopvägning av flera olika parametrar där även bränsleförbrukning ingår.
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Hinder för längre och tyngre lastbilar • I Europa får lastbilar vara högst 18,75 meter
långa och väga högst 40 ton52. Sverige och Finland fick i samband med inträdet i EU
dispens från dessa bestämmelser för nationella transporter. Det svenska regelverket
tillåter maximalt 25,25 meter långa och 60 ton tunga lastbilar. I EU:s vitbok från 2011
skrev Kommissionen att en översyn behöver göras av direktivet för vikt och längd för
att anpassa det utifrån ny teknik och ökade behov av effektiva transporter. Idag tillåts
även längre och tyngre fordon i Belgien, Danmark (försök), Nederländerna och flera
delstater i Tyskland (försök).
I Sverige bedrivs också försök med ännu längre och tyngre lastbilar vilket kräver dispens
från Transportstyrelsen. För att mer permanent tillåta längre och tyngre lastbilar krävs
en lagändring. Sannolikt passar inte alla typer av transporter för ännu längre och
tyngre lastbilar.
Det finns argument både för och emot längre och tyngre fordon. Från en del håll finns
farhågor för att de längre och tyngre fordonen skulle innebära sämre trafiksäkerhet.
En utredning från VTI visar att frågan är komplex men påpekar att man i analysen
måste ta med att antalet fordon totalt sett kan minska med längre lastbilar53. En annan
farhåga är att längre lastbilar skulle innebära förändrade konkurrensvillkor och flytta
transporter från järnväg till väg54. Motargumentet är att det är relativt få transporter
där det finns en direkt konkurrens mellan järnväg och lastbil55. Effekter på trafiksäkerhet och eventuell överflyttning bör följas upp i de försök som genomförs.
De längre och tyngre lastbilarna ger inget ökat vägslitage. Orsaken är att antalet axlar
är fler på fordonen och att trycket från varje axel på vägbanan inte ökar. Däremot kan
den totalt sett högre vikten för hela ekipaget innebära problem för en del broar som
då kan behöva förstärkas.
Åtgärder och styrmedel för längre och tyngre lastbilar • För att få till längre och tyngre
lastbilar nationellt krävs ett förändrat regelverk efter genomförda försök och utvärdering. För att även tillåta internationella transporter krävs också en förändring av EU
direktivet. Det finns fortfarande ett stort motstånd inom EU även om en del medlemsländer är positiva och EU-kommissionen i vitboken visat på behoven att se över regelverket. Transporter mellan medlemsländer som båda tillåter längre lastbilar kräver inte
nödvändigtvis en regeländring utan är en tolkningsfråga som utreds för närvarande av
EU-kommissionen. Det krävs också ett utpekande av lämpligt vägnät för transporterna
med dessa fordon.
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Energieffektivisering av fordon och transporter
Motiven • Minskad bränsleförbrukning har länge varit en viktig fråga för tunga lastbilar. Stora framsteg har också gjorts historiskt i ökad energieffektivitet för tunga
fordon. Den främsta anledningen är att bränslet står för en stor del av kostnaden
för transporten. För en fjärrlastbil med en körsträcka på 10 000 mil kan bränslenotan
hamna på över 400 000 kr per år.

För en fjärrlastbil med en körsträcka
på 10 000 mil kan bränslenotan hamna
på över 400 000 kr per år.

Miljökrav från transportköparen kan också bidra till utvecklingen. Miljökrav kan också
finnas i form av miljözoner. Dessa har hittills drivit på för lägre avgasutsläpp och inte
varit kopplade till koldioxidutsläppen. Undantag finns bl a. i form av de krav som finns
på trafiken kring Arlanda flygplats. Krav på tysta fordon i miljözoner och andra bullerkänsliga miljöer skulle kunna utgöra incitament för hybridfordon och ge lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Om tysta fordon släpps in tidigare på morgonen och
senare på kvällen i känsliga områden kan detta också vara ett skäl att använda hybrideller eldrivna fordon. Detta gäller särskilt i de fall man på så sätt kan undvika köer som
kostar både i tid och pengar.
Vinster i minskad bränsleförbrukning och klimatpåverkan kan också göras vid val av
däck som man ser till att hålla rätt tryck på, men även för annan utrustning som luftkonditionering, kylanläggning och kranar finns vinster att hämta.
Ett mer sparsamt körsätt med bättre hastighetsefterlevnad minskar inte bara klimatpåverkan och ger lägre drivmedelkostnader det finns också tydliga trafiksäkerhetsvinster.
Lägre hastigheter minskar också buller, avgasutsläpp och vägdamm.
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Vägutformningen inklusive trafikstyrning och val av beläggning påverkar fordonens
energianvändning. Det är viktigt att här ha ett livscykelperspektiv som innefattar
helheten; planering, projektering, byggande, drift, underhåll och trafiken på vägen.
Trafikens andel av energianvändning och klimatpåverkan dominerar vanligtvis utom
i speciella fall. Det kan t ex röra sig om mycket långa tunnlar där bergsborrning och
betonginklädning i byggskedet och ventilationsfläktar i användningsskedet står för
en stor del av energianvändningen och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.
Ibland kan valet av vägbeläggning som ger lågt rullmotstånd även samvariera med
låg bullernivå.
Potentialen • För att nå en effektivisering fjärrlastbilar med 24 procent fram till 2030
krävs med nuvarande utbytestakt av fordonen en effektiviseringstakt på 1,5 procent
per år så att nya tunga lastbilar blir 30 procent effektivare till 2030 jämfört med 2006.
I medeltal bedöms en sådan effektivisering vid den tidpunkten betalas i minskad
bränsleförbrukning inom ett år56. Mest lönsamt är det för fjärrlastbilar med höga miltal
och hög förbrukning per mil. Den minskade bränsleförbrukningen åstadkoms genom
ett stort antal åtgärder med varierande kostnad per reducerad bränslemängd. De sista
procentens reduktion är de mest kostsamma och som det tar längst tid att tjäna in.
Det gör att även om åtgärderna i medeltal kan tjänas in inom ett år, tar det mycket
längre tid för de sista procenten. Till sådant som är mycket kostnadseffektivt hör
bl a lättrullande däck och aerodynamiskt utformad kaross.
På längre sikt kan eldrivna lastbilar i fjärrtrafik bli ett alternativ till lastbilar med
konventionell drivlina. Det handlar då om någon form av direktöverföring av el till
lastbilen, vilket kräver en utbyggnad av infrastruktur. Det finns flera olika förslag på
teknik för elöverföring där en del av dem även skulle tillåta att personbilar använder
sig av systemet vilket då skulle förlänga räckvidden på elbilar avsevärt. Vi bedömer här
att utbyggnad av infrastruktur och användningen av eldrivna lastbilar huvudsakligen
kommer ske efter 2030.
För att minska bränsleförbrukningen är det fördelaktigt att ligga nära fordonet framför. Genom att elektroniskt koppla ihop fordonen kan detta ske på ett säkert sätt.
På motorväg kan sådana fordonståg vara relativt långa utan att de stör övrig trafik,
så kallad platooning.
I våra antaganden ligger att distributionslastbilarna kommer använda sig av andra
energiformer än fossila redan 2030. Vi har här räknat med en fullständig elektrifiering
men det skulle även kunna vara en del biodrivmedel. Inom persontransporter har Trafik-

KNEG Resultatrapport 2012 |

47

verket gjort antagandet i sitt klimatscenario att detsamma gäller för stadsbussar, vilket
ger viss möjlighet till samutnyttjande av infrastruktur för elöverföring. Kostnaderna
för energieffektivisering och elektrifiering av distributionslastbilar är betydligt högre
än för energieffektivseringen av fjärrlastbilarna. Det finns inte så stora erfarenheter av
elektrifierade distributionslastbilar. Däremot är kunskapen om trådbussar större. Dessa
är i dagsläget dyrare än motsvarande dieselbussar, men förklaringen är till största del
att dieseldrivna bussar tillverkas i mycket större volymer än trådbussar57. Till kostnaden
för fordonen ska dessutom läggas kostnaden för elinfrastrukturen.
Utöver effektivisering av fordonen finns ytterligare potential i mer sparsamt körsätt
inklusive bättre hastighetsefterlevnad. En potential på 15 procent kräver utbredd
kunskap om sparsam körning och att denna tillämpas fullt ut. Det innebär också att
hastighetsgränser efterlevs och att infrastruktur och fordon utvecklas i en riktning som
stödjer ett sparsamt körsätt. Även vägbeläggning som ger lägre rullmotstånd ingår här.
Hinder för mer energieffektiva fordon • Bränsleeffektivitet är vanligtvis en parameter
som väger mycket tyngre vid anskaffning av tunga fordon jämfört med personbilar.
Det är då lätt att anta att de mest kostnadseffektiva åtgärderna för bränslebesparing
redan är identifierade och implementerade på de tunga fordon som kommer ut på
marknaden. Inköpsbeslut borde ofta fattas utifrån värderingar av bränsleförbrukning,
men det finns dock tecken på att marknaden inte fungerar fullt ut trots att ökad
energieffektivitet både skulle spara pengar för ägaren och minska utsläppen av växthusgaserna från transportsektorn62. Detta kan exemplifieras av att det på marknaden
kan finnas fordon från olika tillverkare som har samma specifikationer vad gäller storlek och lastförmåga där det ändå skiljer 10–15 procent i bränsleförbrukning63.

TABELL 6: MINSKAD ENERGIANVÄNDNING PER UTFÖRT TRANSPORTARBETE
GENOM TEKNISK UTVECKLING, JÄMFÖRELSE MED 2006.
Fordon

2020

2030

2050

Distributionslastbil58

17 %

60 %

60 %

100 %

100 %

24 %

47 (40 %)

Andel eldrift
Fjärrlastbil (endast förbränningsmotor)59

11 %

Andel eldrift60
Övrig effektivisering
(sparsam körning, lägre hastigheter)61
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25 %
8%

15 %

15 %

Idag saknas en standardiserad provmetod för att mäta och redovisa bränsleförbrukning
för tunga fordon i EU:s regelverk. Det försvårar bränsleeffektiva val av fordon och gör
det också svårt för fordonstillverkarna att bevisa lönsamhet i ny bränslebesparande
teknik för köparna. En stor del av den kvarstående potentialen finns i viktreducering
och minskat rullmotstånd och luftmotstånd – alltså åtgärder utanför själva drivlinan.
Det är delar som till stor del ligger utanför den traditionella fordonstillverkarens roll
kontroll, då dessa delar tillverkas av specialiserade tillverkare av påbyggnader och
trailers. EU-kommissionen arbetar nu för en standardiserad metod för att mäta och
redovisa bränsleförbrukning för komplett fordon som även inkluderar påbyggnad
och trailer. Detta kommer underlätta för marknaden att fungera mer bättre.
För personbilar och även lätta lastbilar finns ett antal olika styrmedel som verkar för
mer energieffektiva fordon. Utöver EU förordningen om koldioxidutsläpp på nya bilar
som styr tillverkarna finns i Sverige och de flesta andra länder i Europa fordonsskatter
som beror på fordonets koldioxidutsläpp. Avsaknaden av standard och därmed värden
på koldioxidutsläpp gör att motsvarande styrmedel till stor del saknas för tunga
lastbilar. De styrmedel som finns är kopplade till en viss teknik t ex hybridisering eller
alternativa drivmedel64. Om sådana styrmedel fanns skulle de också kunna överbrygga
det faktum att den första ägaren gör sin lönsamhetskalkyl bara på de första åren av
fordonets livslängd.
Valet av tung lastbil styrs även av andra parametrar än bränsleförbrukning. Motoreffekten har under lång tid ökat för tunga lastbilar, vilket kan ha påverkat bränsleförbrukningen negativt65. Medeleffekten på en ny tung lastbil med totalvikt mellan
26 och 28 ton (vanligaste viktklassen) har ökat från 280 kW 1990 till 340 kW 2011,
en ökning på drygt 20 procent.
Lastbilar i fjärrtrafik används mycket effektivt och rullar många mil under de första
åren. Den första ägaren säljer ofta fordonet redan efter några år och gör lönsamhetskalkylen på denna tid (2–3 år). Samtidigt kan en del av tekniken för bränslebesparingen
ha betydligt längre återbetalningstid i minskad bränsleförbrukning. Energieffektiviteten
verkar inte heller påverka andrahandsvärdet i den utsträckning som det borde göra.
Det gör att det inte blir intressant för fordonstillverkarna att utrusta fordonen med
bränslebesparande teknik med längre återbetalningstider eller ens bedriva mer långtgående utveckling av sådan. För hybridisering och senare elektrifiering av distributionslastbilar blir detta ett ännu större problem.
Eftersom stor del av den kvarstående potentialen i energieffektivisering är kopplad till
förbättringar i påbyggnad och trailer är det viktigt att både synliggöra deras effekt på
bränsleförbrukningen och utforma styrmedel som leder till effektiviseringar av dessa
delar. Den europeiska marknaden för tunga fordon domineras av sju stora Europeiska
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tillverkare som står för 93 procent av registreringarna66. För påbyggnader och släp
finns det dock tusentals små lokala tillverkare. Alla dessa har inte själva de resurser som
krävs för att t ex ta fram en aerodynamisk utformning av trailern. Men även här finns
stora tillverkare. 90 procent av marknaden täcks av 69 tillverkare och de sju största
tillverkarna står för över 50 procent av nyregistreringarna. De sju största tillverkarna är
huvudsakligen registrerade i Tyskland, ingen i Sverige. Situationen ser liknande ut på
den svenska marknaden. För tunga lastbilar med över 16 tons totaltvikt står Volvo och
Scania för över 80 procent av registreringarna under 2010 och 2011. Av de tunga släp
som registrerades i Sverige 2010 och 2011 stod de fem största tillverkarna för mer än
50 procent och de 44 största för 90 procent av registreringarna. De två största är också
störst på den europeiska marknaden.
Mer aerodynamisk utformning av påbyggnad och trailer kan påverka lastvolymen
negativt. Det är därför viktigt att ha ett övergripande perspektiv så att effektiviseringen
räknat per godsmängd blir positiv. För att få ett bra avslut på trailer provas olika
aerodynamiska förlängningar. Om dessa görs utan att korta släpets längd finns risk
att maximalt tillåten längd överskrids. En förändring av mått och viktdirektivet inom
EU kommer göra det möjligt att från och med november 2012 montera hopfällbar
utrustning som minskar luftmotståndet som inte är mer än 500 mm lång och som inte
utnyttjas för last67.
För den framtida elektrifieringen av distributionslastbilar och på ännu längre sikt
fjärrlastbilar på större stråk är det förstås viktigt att det både kommer fram fordon och
att infrastrukturen för elöverföring eller laddning byggs upp. Här behövs, precis som
senare kommer att diskuteras för biodrivmedel, en långsiktig strategi. Ett annat hinder
för den framtida elektrifieringen är om batterikostnaden eller kostnaden för annat
energilager inte går ner tillräckligt. Det kan delvis kompenseras med tätare infrastruktur men även det innebär en högre kostnad.
Körning i fordonståg, platooning, innehåller flera olika typer av utmaningar. Utmaningarna handlar om att utveckla regelverk, affärsmodeller och tekniska standarder
och utrustning. Ett doktorandprojekt pågår 2009 till 2013 med stöd från Scania och
programmet för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)68.
Åtgärder för mer energieffektiva fordon • När det inom något år finns jämförbara data
på bränsleförbrukning för tunga fordon kommer det vara lättare att välja bränsleeffektiva fordon och transporter. Det är dock viktigt att fordonen är rätt anpassade i förhållande till deras huvudsakliga användning. Här kan tillverkare och deras återförsäljare
redan idag hjälpa kunderna att konfigurera fordonet så att det fungerar så optimalt
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som möjligt för den aktuella uppgiften. Det handlar både om optimering av drivlina
och om aerodynamisk optimering, t ex inställning av luftriktare. Chassikjolar på lastbil
och släp kan ytterligare minska luftmotståndet. AMT – automatisk manuell växellåda –
blir allt vanligare. Denna kombinerar den manuella växellådans låga friktionsförluster
med den automatiska växellådans fördel att alltid ha rätt växel. Rätt hjulinställning
har också betydelse för rullmotståndet och därmed bränsleförbrukningen. Det finns
också minskad bränsleförbrukning att tjäna på alternativ drift av tillbehör. Det kan
t ex handla om mer energieffektiva kylaggregat till kyltransporter eller eldrivna
hydraulaggregat69.
Styrmedel för mer energieffektiva fordon • En stor del av potentialen kan nås genom
kostnadseffektiva åtgärder som betalar sig i form av minskad bränsleförbrukning under
fordonets livslängd. Under ideala förhållande skulle då behovet av styrmedel vara litet,
men som tidigare påtalats finns tecken på att marknaden inte fungerar fullt ut. En del
av förklaringen ligger i informationsbristen, att det idag inte är enkelt att göra objektiva jämförelser av bränsleförbrukningen mellan olika tillverkare. Ett regelverk som
innehåller en standardiserad metod för att mäta eller snarare beräkna bränsleförbrukning och redovisa denna på ett sätt som alla köpare kan komma åt kommer att underlätta för marknaden att fungera. EU-kommissionens målsättning är att presentera ett
regelverk för mätning och redovisning av koldioxidutsläpp från tunga fordon i början
av 2014. Det är fortfarande osäkert om det kommer att omfatta alla fordonstyper på
en gång. Metoden bör även vara möjlig att använda som ett verktyg i minskningen av
påbyggnaden och släpets påverkan på bränsleförbrukningen. Det är också viktigt att
hitta metoder för att ta med effekter av ny bränslebesparande teknik även om det inte
går att modellera på samma sätt som övriga fordonet.
För att säkerställa att nya tunga fordon blir 30 procent effektivare till 2030 kan det
även behövas bindande krav för fordonstillverkarna. Behovet av sådana krav och den
exakta utformningen av dessa behöver noggrant utredas. Om distributionslastbilarna
ska kunna vara eldrivna till 2030 behöver man även utreda styrmedel för detta.
Med koldioxidvärden redovisade för nyregistrerade lastbilar öppnas också möjlighet
för att koldioxiddifferentiera andra styrmedel. Exempelvis skulle fordonsskatten kunna
koldioxiddifferentieras. Idag betalar etanol- och gasdrivna lastbilar och bussar samt
hybridbussar en mycket låg årlig fordonsskatt medan hybridlastbilar inte har något
undantag. Långsiktigt bör man eftersträva teknikneutrala styrmedel men på kort sikt
kan det vara befogat att stödja teknik som bedöms ha stor betydelse för en långsiktigt
hållbar utveckling. Det skulle därför kunna vara motiverat att även utreda ett undantag från fordonsskatt för hybridlastbilar.

KNEG Resultatrapport 2012 |

51

De miljözoner som idag finns i de större städerna i Sverige får bara ställa krav på
fordonens avgasutsläpp. Att ställa krav på koldioxidutsläpp är i dagsläget inte möjligt.
Om en sådan möjlighet fanns skulle det kunna vara ett sätt att uppnå EU-kommissionens mål om i princip koldioxidfri citylogistik till 2030.
Hinder för mer lättrullande däck • Fram till nu har det varit förhållandevis svårt att
välja lättrullande däck. Från och med 1 november 2012 finns dock både krav på högsta
rullmotstånd70 och att däcken ska märkas i olika rullmotståndsklasser71. Det kommer
att göra det mycket enklare att välja däck med lågt rullmotstånd som minskar bränsleförbrukning och klimatpåverkan. Däck är ofta en kompromiss mellan olika egenskaper.
Däcket märks därför inte bara utifrån rullmotstånd utan även utifrån bullernivå och
våtgrepp. Kostnaderna för ett lättrullande däck kan också vara högre. Det är därför
inte säkert att ett däck som ger en bränslebesparing, som tjänas in på rimlig tid om det
skulle vara dyrare, kommer att väljas av alla köpare.
Regummerade däck och dubbdäck är undantagna från krav på rullmotstånd och från
märkningen. Det förstnämnda innebär ett särskilt stort problem för tunga fordon eftersom en stor del av de däck som säljs är regummerade. Dubbdäck är däremot mycket
ovanliga. Ett framtida hinder kan också vara att kraven och klassningen inte utvecklas
vidare och därmed inte driver på utvecklingen.
Åtgärder och styrmedel för mer lättrullande däck • När däckmärkningen är införd finns
goda möjligheter att välja mer lättrullande däck. I detta sammanhang är det viktigt att
beakta livscykelkostnaden. Mellan 20 och 30 procent av en lastbils bränsleförbrukning
går åt till att övervinna rullmotståndet72. Däckmärkningen är indelad sex klasser.
Från däcken med högst rullmotstånd märkta F till de mest lättrullande däcken märkta
A mer än halveras rullmotståndet. Det gör att bränsleförbrukningen kan minska med
ca 15 procent73. För en tung lastbil med släp kan det innebära en bränslebesparing
i storleksordningen 70 000 kr per år74. Utslaget per däck innebär det en besparing
på 5 000 kr per år75. Det innebär att även om ett däck med lågt rullmotstånd skulle
vara dyrare i inköp så kan bränslebesparingen som fås under dess livslängd ändå
göra att den totala kostnaden blir lägre.
Redan nu är beslutat att en skärpning av kraven på högsta rullmotstånd i EU:s förordning 661/2009 ska göras under 2016. För lastbilsdäck är det också viktigt att även få in
regummerade däck i regelverken både vad gäller högsta rullmotstånd och däckmärkning. På sikt behöver förstås också regelverken utvärderas och ses över så att de driver
på utvecklingen även framöver.
Hinder för sparsam körning och ökad hastighetsefterlevnad • Sparsam körning ger ofta
mycket goda resultat med stor reduktion av bränsleförbrukning i samband med utbild-
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ningstillfället. Om inte föraren äger fordonet och själv betalar för bränslet och det inte
finns någon policy för sparsam körning saknas motiv för att köra sparsamt. Effekten av
utbildningen klingar då av i takt med att föraren återgår till sitt tidigare körbeteende.
Ett pressat tidsschema kan göra att föraren överskrider hastighetsgränsen för att försöka
hinna med leveranserna. Det är också svårt att köra sparsamt och hålla hastighetsgränser om inte omgivande trafik gör det. Speciellt om det handlar om vägar där det saknas
omkörningsmöjligheter. Det gäller i ännu högre grad på tvåfältiga eller 2+1 vägar med
hastighetsgräns över den för lastbil med släp högsta tillåtna hastigheten 80 km/h.
Åtgärder och styrmedel för sparsam körning • För att bibehålla effekten av utbildning
i sparsam körning är det av avgörande betydelse att det finns ett bra system för uppföljning av bränsleförbrukning på individnivå och till detta koppla någon form av
bonus för att höja motivationen till att bibehålla det bränslebesparande körsättet76.
Till detta kan läggas behov av repetitionsutbildning. Fordonstillverkare och återförsäljare kan också erbjuda system för coachning av förarna i sparsam körning där
loggade data från körningen analyseras och föraren får förslag på förändringar av
körsättet. Det behövs också stödjande system i fordonet. Dessa ger direkt återkoppling
till föraren. Om man kan åstadkomma en besparing på 10 procent som resultat av en
utbildning i sparsam körning, inklusive uppföljning och motivationsprogram kan det
innebära en årlig bränslebesparing på i storleksordningen 50 000 kr per år för en förare
av en lastbil med släp77. Det gör att utbildningar, system för uppföljning och motivationsprogram relativt enkelt betalar sig i minskad bränsleförbrukning.
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Hastighetsöverträdelser med tunga vägfordon beräknades 2004 ge ett årligt merutsläpp
av koldioxid på 230 000 ton. Räknat i procent ökade hastighetsöverträdelserna bränsleförbrukningen och utsläppen med 4 procent. Situationen har förbättrats något sedan
dess. Tunga lastbilar med släp är utrustade med hastighetsregulatorer som begränsar
topphastigheten. Dessa är enligt EU:s direktiv inställda på 89 km/h trots att högsta
tillåtna hastighet är 80 km/h. Det är tillåtet att ställa ner hastighetsregulatorn till lägre
hastighet och det har också gjorts i flera projekt. Om detta görs så att den maximala
hastigheten blir 80 km/h kan bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för en tung
lastbil med släp vid körning på landsväg minska med 8 procent78. På ett år kan det
innebära en bränslebesparing i storleksordningen 25 000 kr79, men vinsterna i minskade
risker för olyckor med allvarliga utgångar kan vara betydligt större. Hastighetsregulatorn ger bara ett stöd vid 80 km/h eller över det. Det finns även stöd för hastighetsefterlevnad som ger stöd vid alla hastighetsgränser.
Vad gäller styrmedel är sparsam körning infört som ett obligatoriskt moment i all
förarutbildning när man tar körkort. Köpare av transporter kan också ställa krav
på utbildning i sparsam körning, hastighetsefterlevnad och på uppföljningssystem.
Hastighetsövervakning med hastighetskameror, ATK och manuell trafikkontroll har
ökat hastighetsefterlevnaden för personbil. Däremot har det inte haft lika stor effekt
på efterlevnaden för tunga fordon. Systemen behöver här utvecklas för att bli bättre
anpassade för tunga fordon. Långsiktigt skulle det kunna vara möjligt med mer heltäckande system för hastighetsefterlevnad som i princip gör det omöjligt att överskrida
hastighetsgränserna. Erfarenheter har visat att det är svårt att införa dessa system på
frivillig väg. Lagstiftning skulle därför kunna införas inom EU som gör detta obligatoriskt i alla fordon.
Hinder för en mer energieffektiv vägutformning • Liksom för däcken är val av vägbeläggning en kompromiss. En mindre stenstorlek i beläggningen minskar generellt
rullmotståndet. Samtidigt blir beläggningen mindre slitstark för dubbdäck. Det gör att
den får bytas oftare vilket innebär högre kostnader och mer störning. Det ger också
upphov till högre halter av vägdamm som påverkar människors hälsa.
En förutsättning för en mer energieffektiv vägutformning där energianvändning och
klimatpåverkan minskas på ett kostnadseffektivt sätt ur ett livscykelperspektiv är att
det finns tillämpbara verktyg som ge bra beslutsunderlag. Idag inkluderas inte energianvändning och klimatutsläpp från infrastrukturhållningen i de beslutsunderlag som
används i planering och projektering av vägar. Utveckling pågår dock och situationen
kommer att se annorlunda ut inom något år.
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Åtgärder och styrmedel för en mer energieffektiv vägutformning • Ett nytt hastighetssystem har införts under de senaste åren. Fortfarande pågår en del omskyltningar
i kommuner även om systemet är helt infört på det statliga vägnätet. I direktiven från
regeringen fanns med att det nya systemet inte skulle medföra några högre utsläpp av
koldioxid. De hastighetsförändringar som gjordes på det statliga vägnätet under åren
2008–2009 (etapp 1 och 2) beräknades också ge en nettominskning av koldioxidutsläppen
på 34 000 ton per år. Samtidigt kan nämnas att dåvarande Vägverket i ”Klimatstrategi
för vägtransportsektorn” föreslog ett hastighetssystem som tar större hänsyn till klimatet
med potential att minska koldioxidutsläppen med 700 000–1 000 000 ton. Det handlade
om mer generella sänkningar av hastighetsgränserna med 10 km/h för alla hastigheter
över 70 km/h i hela landet utom i skogslänen80. Åtgärden fanns även med som möjlig
åtgärd i klimatscenariot till kapacitetsutredningen som presenterades 201281. En sådan
åtgärd skulle inte påverka tunga lastbilar i lika stor utsträckning som personbilar. För
tunga lastbilar med släp skulle det t o m kunna vara en fördel genom att hastighetsskillnaderna mellan olika fordonstyper skulle minska vilket skulle kunna bidra till ett
jämnare körmönster och därmed lägre bränsleförbrukning och minskat antal olyckor.
Sedan 2005 har det skett en viss övergång från dubbdäck till dubbfria vinterdäck för
personbilar82. En mer långsiktig förändring av dubbdäcksanvändningen skulle kunna
gör det lättare att välja beläggningar med lägre rullmotstånd som även gav lägre
bullernivåer. De skulle inte heller slitas lika mycket och därmed kunna behålla dessa
egenskaper längre.
Med förbättrade verktyg och modeller för planering och projektering av vägar men
även för drift och underhåll ges bättre beslutsunderlag så att energianvändning och
klimatpåverkan för trafiken och infrastrukturen kan minimeras ur ett livscykelperspektiv. Det är viktigt att detta förs vidare i funktionella krav på entreprenörer som bygger,
underhåller och genomför drift på vägnätet.
ERSÄTTNING AV FOSSIL ENERGI
Motiven • Förbättrad logistik och ökad energieffektivitet kan ofta motiveras av lägre
kostnader. Kostnaderna för att producera och distribuera biobränslen är däremot ofta
högre än för fossila bränslen. Det gör att behovet av styrmedel för att få ut biodrivmedlen på marknaden ofta är stort. Detsamma gäller elektrifiering av vägtransporter.
Som redan nämnts under avsnittet om energieffektivisering kan även miljökrav från
transportköpare bidra till utvecklingen. Det kan även handla om att det ställs krav på
entreprenader. Utöver att minska klimatpåverkan kan även en övergång till förnybara
drivmedel och förnybar el motiveras av behovet att skapa en säker energiförsörjning
till transportsektorn. Med minskade oljetillgångar och därmed risk för höga oljepriser
behöver man hitta alternativ till oljan. För lastbilstransporterna innebär begränsningarna i möjligheterna att få ut en allt högre andel diesel från oljan ett ännu större
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problem. Det gör de särskilt angeläget att hitta ersättning till diesel. Långsiktigt kan
en övergång till el och förnybar energi därför också innebära kostnadsbesparingar.
Potentialen • Genom förbättrad logistik, överflyttning och energieffektivisering minskar
behovet av energi till lastbilstransporter. Det gör att biodrivmedlen räcker längre.
Elektrifiering av delar av lastbilstransporterna minskar behoven ytterligare.
På kort sikt kan förnybar energi till lastbilstransporterna öka genom ökad låginblandning av biodiesel i form av FAME och HVO i diesel. Även användning av etanol och
biogas i dedikerade fordon kan bidra. På längre sikt är det kritiskt att hitta något som
kan ersätta diesel av fossilt ursprung i tunga transporter.
I nedanstående bedömning av potentialen för förnybar energi till lastbilstransporter
finns bakomliggande antaganden för biodrivmedelsproduktionen och hur stor del av
denna som går till persontransporter och övriga inrikes och utrikes transporter. Dessa
antaganden framgår av Trafikverkets klimatscenario till Kapacitetsutredningen och
underlag till Färdplan 205083. Bedömningarna för lastbilstransporterna är även desamma
som gjordes i KNEG:s resultatrapport 2011.
Distributionslastbilarna har som nämnts ovan antagits drivas helt på förnybar energi
till 2030, till stor del genom en elektrifiering.
För fjärrlastbilarna har antagits en mix av konventionella dieselfordon som går på en mix
av diesel och biodiesel (HVO, FTD och FAME), metan-diesel som går på biogas med liten
tillsats av diesel samt fordon som går på DME. Etanol skulle också kunna vara möjligt.

TABELL 7: ENERGIFÖRSÖRJNING TUNGA LASTBILSTRANSPORTER (TWh).

Biodrivmedel84

2020

2030

2050

2

7

7

0,6

2

El
Fossilt

13

4

0

Totalt

15

12

9

Andel förnybart (el och biodrimedel)

13 %

65 %

100 %
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Hinder för ökad andel förnybar energi • För att få till en ökad andel biodrivmedel krävs
tillgång till råvara inklusive distribution, anläggningar för produktion, infrastruktur
för distribution och fordon som kan använda bränslet. Kostnaderna för fordon och
drivmedel måste vara konkurrenskraftiga. Det är många pusselbitar som måste falla på
plats för att detta ska fungera samtidigt, vilket kräver en långsiktig politik med tydlig
strategi för ökad andel förnybar energi.
Tillgången till olja är begränsad och allt mer svårtillgängliga källor gör utvinningen
dyrare. Samtidigt är tillgången till biomassa inte heller obegränsad. Många länder
konkurrerar om biodrivmedlen och användning av jordbruksgrödor och jordbruksmark
för odling av råvaror till biodrivmedel kan innebära en långsiktig konkurrens med
livsmedel.
Investeringar i produktionsanläggningar innebär stora kostnader i utveckling av teknik
och uppbyggnad av anläggningar. Anläggningarna har också lång avskrivningstid vilket
kräver säker tillgång på råvara under lång tid samtidigt som man måste vara säker på
att det finns en långsiktig efterfrågan på drivmedlet. Ett enskilt land kan producera ett
överskott av ett drivmedel så länge det finns avsättning för det i andra länder. Bristen
på diesel i Europa gör det speciellt angeläget att utveckla alternativ till diesel.
För att få avsättning för drivmedlen krävs att det finns fordon som kan använda
drivmedlet. Sk ”drop in” bränslen kan blandas in i höga andelar i drivmedel som kan
användas i konventionella motorer. Det kan röra sig t ex om HVO som blandas i vanlig
diesel. Om det krävs ny motorteknik kan denna kräva omfattande utvecklingsarbete
som måste matchas både med utvecklingen av det nya drivmedlet och med lagkraven
för avgasgodkännande. Finns det dessutom inget regelverk för godkännande av
motorn och avgasreningen kan utveckling av regelverket också krävas. I alla fall när
volymerna blir så stora att det inte kan handhas genom nationella dispenser. Ett tydligt
exempel är metan-diesel motorer som idag saknar regelverk för avgasgodkännande
inom EU. Här pågår dock utveckling av ett regelverk som kommer kunna införas inom
1–2 år. Effektivare motorer kan eventuellt också innebära att vinster av att gå över till
andra drivmedel eller el blir mindre.
Det krävs också en utbyggd infrastruktur för tankning av drivmedlet. Transporter med
tunga lastbilar är dock mer koncentrerade till stråk än vad personbilar är, vilket gör att
en betydligt mindre infrastruktur kan täcka en större del av transporterna.
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Åtgärder och styrmedel • Styrmedel används för att ta hand om de externa kostnader
som uppstår genom användning av fordonet och drivmedlet. Styrmedel kan också
användas för att premiera ny teknik som ännu inte mognat men som bedöms kunna
ge samhällsnytta och stå på egna ben på sikt.
När styrmedel utformas måste hela kedjan från råvara till fordon beaktas, och styrmedlen ska helst eliminera de verkliga hindren för introduktion.
•

Eftersom avskrivningstiderna för produktionsanläggningar är långa måste även
styrmedlen vara förutsägbara för att aktörerna ska våga och vilja göra investeringar
i ny teknik.

•

Olika grad av teknikmognad kräver olika typ av styrmedel.

•

Styrmedelsprinciperna behöver i möjligaste mån harmoniseras med omvärlden.

•

Nettoutgifterna för styrmedel måste kunna rymmas i statsfinanserna.

Biodrivmedel i Sverige har under lång tid varit befriade från såväl energiskatt som
koldioxidskatt. Biodrivmedel kommer vara skattebefriade även under 2013. För låginblandad etanol och FAME gäller skattebefrielsen upp till 5 procent och dessutom
höjs energiskatten på dessa komponenter. HVO skattebefrias upp till 15 procent.
Regeringen föreslår även att ett kvotpliktsystem införs 1 maj 2014. Den exakta utformningen av systemet utreds för närvarande. EU-kommissionen har också presenterat ett
förslag till uppdatering av energiskattedirektivet. Förslaget innehåller en uppdelning
av bränslebeskattningen på en energiskatt och en koldioxidskatt samt bestämning
av miniminivåer på dessa. Miniminivåerna ligger under de svenska skattesatserna för
fossila bränslen. Biodrivmedel kan undantas från koldioxidskatt förutsatt att de klarar
EU:s hållbarhetskrav. Biodrivmedel kan ges energiskattelättnader fram till och med
2023. Därefter måste de beskattas som fossila drivmedel.
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Slutsatser och
rekommendationer
I samhällets strävan att nå klimatmålen för transportsektorn blir utvecklingen och
kommersialiseringen av de åtgärder som beskrevs i 2011 års Resultatrapport avgörande.
Som tydligt framgått i kapitlet ”Varför är vi där vi är och inte där vi borde vara?”
befinner de sig i olika utvecklingsfaser (figur 8, sid 30) och har olika motiv och hinder
för fortsatt utveckling. Därför kan de heller inte behandlas som en helhet, utan behöver
granskas, förstås och stöttas var för sig. Tabell 8 innehåller en sammanställning av
generella stödbehov, styrmedel samt målgrupper för att föra åtgärderna med korresponderande tekniker närmre massmarknaden.
Som diskuterats tidigare är sparsam körning, energieffektivisering av fordon, biodiesel
(FAME), ruttoptimering och ökad fyllnadsgrad i någon mån redan kommersialiserade.
Även om fortsatt stöd och utveckling har betydelse för ytterligare utbredd användning
finns det andra åtgärder som har större behov. På kort sikt gäller det framför allt de
åtgärder som syftar till effektivare transporter och logistik.
Sparsam körning är till stor del implementerat i branschen även om det finns en fortsatt stor återstående potential i både sparsam körning och ökad hastighetsefterlevnad.
Transportköpare kan hjälpa till genom att ställa krav på transportören om att de har
utbildning i sparsam körning liksom system för uppföljning, likaså att de inte överskrider
hastighetsgränser. Tillverkare av fordon och utrustning kan utveckla stöden för sparsam
körning ytterligare.
Energieffektiva fordon har länge varit en viktig fråga och stora framsteg har också
gjorts historiskt. Tillverkaren och återförsäljaren kan hjälpa köparen och brukaren
av lastbilen att både välja en energieffektiv lösning anpassat för den huvudsakliga
användningen och ge tips om hur den kan användas mer effektivt. Detta görs redan av
de fordonstillverkare som ingår i KNEG men går att utveckla vidare. Med införande av
en standardiserad metod för mätning av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med
en skyldighet att redovisa värden för nya lastbilar kommer nya möjligheter öppnas.
När detta är infört 2014 kommer det öka konkurrensen mellan tillverkare att leverera
energieffektiva fordon och också öppna möjligheterna för mer riktade styrmedel och
marknadskrav.
För effektivare transporter och logistik är stödbehovet nödvändigtvis inte bara av teknisk karaktär, utan utvecklingen hejdas även av avsaknad av information hos användare
om befintliga system och dess fördelar och, framför allt kring samordnad citylogistik,
avsaknad av hållbara affärsmodeller. Ett flertal projekt kring att samordna citylogistiken har genomförts i Sverige och övriga EU. Exemplen visar att det krävs någon form
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TABELL 8: SAMMANSTÄLLNING AV ÅTAGANDEN FÖR MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
AV GODSTRANSPORTER PÅ VÄG OCH DERAS RESPEKTIVE STÖDBEHOV.
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Åtgärder

Utvecklingsfas

Stödbehov/styrmedel

Ansvar

Sparsam körning
inkl. hastighetsefterlevnad

Massmarknad

(i) Ökad information/kunskap om vinsterna
av sparsam körning samt tillgängliga system
Kravställande

(i) Transportköpare/transportör/myndighet

Effektivisering
av fordon –
generella
förbättringar

Massmarknad

(i) Fordonsanpassning efter ändamål
(ii) Regelverk för redovisning av CO2 utsläpp
nya fordon
(iii) Styrmedel

(i) Tillverkare/återförsäljare tillsammans med
transportörer
(ii) EU/regering/riksdag/myndighet
(iii) EU/regering/riksdag/myndighet

Hybridisering

Demonstration
& testning

(i) Krav/incitament

(i) Kommun/ regering/riksdag/myndighet/
regering/riksdag

Elektrifiering

Forskning
& utveckling

(i) Kunskap, demonstration

(i) Akademi, myndighet, fordonstillverkare

Biodiesel (FAME)

Massmarknad

(i) Ökad information/kunskap
(ii) Långsiktig politik/styrmedel

(i) Drivmedelsproducent/leverantör/
fordonstillverkare/återförsäljare/myndighet
(ii) EU/regering/riksdag/myndighet

Biodiesel (HVO)

Spridning

(i) Ökad information/kunskap
(ii) Långsiktig politik/styrmedel

(i) Drivmedelsproducent/leverantör/
fordonstillverkare/återförsäljare/myndighet
(ii) EU/regering/riksdag/myndighet

Biogas (gasform)

Spridning

(i) Ökad information/kunskap
(ii) Långsiktig politik/styrmedel

(i) Drivmedelsproducent/leverantör/
fordonstillverkare/återförsäljare/myndighet
(ii) EU/regering/riksdag/myndighet

Biogas
(flytande), DME

Forskning
& utveckling

i) Ökad information/kunskap
(ii) Långsiktig politik/styrmedel

(i) Drivmedelsproducent/leverantör/
fordonstillverkare/återförsäljare/myndighet
(ii) EU/regering/riksdag/myndighet

Etanol

Spridning

(i) Ökad information/kunskap
(ii) Långsiktig politik/styrmedel

(i) Drivmedelsproducent/leverantör/
fordonstillverkare/återförsäljare/myndighet
(ii) EU/regering/riksdag/myndighet

Samordnad
citylogistik

Demonstration
& testning

(i) Krav/incitament, demonstration,
information/kunskap om väl fungerande
system

(i) Kommun behöver ta initiativ, breda projekt tillsammans med transportköpare, transportör, tillverkare/återförsäljare, myndighet

Överflyttning

Spridning

(i) Ökad information/kunskap om hur olika
krav, bl a. vad gäller tidsfönster, påverkar
möjlighet till att utnyttja andra trafikslag
(ii) Ökad tillförlitlighet och tillgänglighet

(i) Transportörer/transportköpare/
akademi/myndighet
(ii) Regering/riksdag/myndighet/transportör

Längre och
tyngre fordon
(HTC)

Demonstration
& testning

(i) Ökad kunskap om effekter, dispenser,
utpekning vägnät
(ii) Regeländringar

(i) Transportörer/tillverkare/återförsäljare/
akademi/myndigheter
(ii) EU/regering/riksdag/myndighet

Ruttoptimering/
ökad fyllnadsgrad

Massmarknad

(i) Ökad information/kunskap om hur olika
krav, bl a. vad gäller tidsfönster, påverkar
möjlighet till att utnyttja andra trafikslag
(ii) Ökad kunskap/utveckling av system och
data för ruttoptimering/ökad fyllnadsgrad

(i) Transportörer/transportköpare/
akademi/myndighet
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av incitament för att samordningen ska fortsätta även efter avslutat projekt. Här blir
det en utmaning för kommunala beslutsfattare tillsammans med transportköpare och
transportörer att skapa rätt förutsättningar med tillräckliga incitament och drivkrafter.
Möjligheterna är här stora för samarbeten som KNEG, där akademi, myndighet och
näringsliv finns samlade, att skapa dialog och bättre förståelse för hur effektiviseringspotentialerna bäst ska kunna förverkligas. Det också intressant att kombinera samordningen med en hybridisering. Hybridiseringen erbjuder även tysta fordon, något som
t ex kan utnyttjas för att tillåta det större tidsfönster som en samordning av transporterna i ett område kan behöva.
Överflyttning av gods till andra trafikslag bromsas av faktorer som kapacitetsbrist, tillförlitlighet och ”just in time”-behov, men också här av affärsmodeller. Som transportköpare idag är det svårt att jämföra olika trafikslag med varandra och våga ta steget
över i nya transportupplägg. För KNEG:s medlemmar finns det här en möjlighet att i
samarbete med akademi och transportköpare vidareutveckla ITS-lösningar (Intelligenta
transportsystem) och öppna upp logistikdata för att möjliggöra sömlösa intermodala
transporter.
Information behövs om olika typer av bränslen så att beslut om att välja ett drivmedel
baseras på ett bra kunskapsunderlag. Kunskapen behövs inte bara hos transportören
utan även hos transportköparen som genom väl balanserade krav kan driva marknaden
i riktning mot minskad klimatpåverkan. KNEG har en roll i detta informationsflöde.
Biodrivmedel kommer under överskådlig tid kräva styrmedel för att vara konkurrenskraftiga mot de fossila bränslena. Det behövs därför en långsiktig politik och långsiktiga styrmedel. Detta är också en förutsättning för att marknaden ska våga göra de
investeringar som krävs för att bygga upp såväl produktion av drivmedel som fordonsflotta som är kompatibel med dessa.På längre sikt har Sverige en möjlighet att ta
internationellt ledarskap för elektrifiering av tunga vägtransporter. Förmodligen finns
få andra länder med samma samarbetskultur mellan fordonstillverkare, elproducenter,
myndigheter och forskning som tillsammans kan skapa nödvändiga förutsättningar
för den omfattande utveckling och förändring som elektrifiering av vägar innebär.
På liknande sätt borde det även kunna gå att hitta samarbeten kring platooning.
Denna rapport kan ligga till grund för en kommande ambition att precisera en samlad
handlingsplan för att föra utvecklingen framåt inom området för minskad klimatpåverkan av godstransporter. I en bred dialog mellan transportsektorns aktörer kan stödbehov, styrmedel och insatser formuleras för morgondagens hållbara transportsystem.
KNEG vore en utmärkt värd för en sådan dialogprocess tillsammans med relevanta
nationella kunskapscentrum.
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