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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! Samarbete är en nyckelfaktor!
KNEG:s (Klimatneutrala godstransporter på väg), Chalmers och Trafikverkets konferens
21 oktober 2013 handlar om klimatarbetet för godstransporter på väg. Konferensen
är den tredje 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 denna rapport, som ger en översikt av nuläge,
utmaningar och behov. Rapporten är skriven av Anders Ahlbäck, Chalmers och
Håkan Johansson, Trafikverket. Den huvudsakliga frågeställningen i årets rapport är:
Klimateffektivare godstransporter – vad levereras och vad kan bli bättre
- Samarbete ger minskad klimatpåverkan från godstransporter
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 att spela för att
miljömålen ska kunna 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
De klimatpolitiska målen Fossiloberoende fordonsflotta 2030 och Klimatneutralt
Sverige vid 2050 implicerar förändring av transportsystemet redan idag. Ingen enskild
teknik eller åtgärd kan förväntas klara av utmaningen på egen hand – transporter
behöver effektiviseras i samtliga delar och fossil energi i högsta möjliga mån ersättas
med förnyelsebar. Vi behöver ta ökad hänsyn till hur transportefterfrågan beror av livsstil, beteende och samhällsplanering. Bred samverkan blir en avgörande förutsättning
för att lyckas.
I tidigare KNEG-rapporter har vi studerat potentialer för minskad klimatpåverkan från
godstransporter på väg samt möjligheter och hinder för att realisera dessa. I årets
rapport lyfter vi fram några exempel där samverkan har varit en framgångsfaktor
och beskriver dem utifrån ingående parter och deras roller, drivkrafter och hinder,
framgångsfaktorer samt skalbarhet och potential. Vi ger därefter några exempel på
områden där samarbeten fortfarande saknas.
De studerade exemplen visar vikten av att identifiera och samla rätt aktörer, samarbeta
med respekt för varandras roller och funktioner samt att gemensamt formulera mål
och strategier. Affärsmodeller som tillvaratar ingående parters intressen är en utmaning men också en förutsättning för att etablera hållbara lösningar över tid. Det har
varit särskilt tydligt i försöken att realisera samdistribuerat gods i städer där näringslivsintressen kan hamna i konflikt med samhällets.
Det finns fortsatt stora potentialer för energieffektivisering av lastbilar genom minskat
luftmotstånd på påbyggnader, trailers och chassi. Genom att sammanföra lastbilstillverkare, forskning och fordonsköpare med påbyggare och trailertillverkare i demonstrations- och utvecklingsprojekt skapas goda möjligheter att gemensamt bygga upp
kunskap kring helhetslösningar och genomförande. Vidare är upphandlingsfrågan
ett område med hittills få initiativ. Genom att involvera varuägare i samarbeten med
transportörer och speditörer skulle fler steg kunna tas i riktning mot nya affärsmodeller
för upphandling av miljövänliga transporter och med ett ökat fokus på intermodalitet
och överflyttning av gods.
Det finns många goda exempel där samverkan har varit nyckel för framgång, inte minst
som en viktig förklaring till de senaste årens ökade produktion, tillförsel och användning av biodiesel. Här har nya samarbeten mellan bränsleproducenter och pappers- och
massaindustrin skapat nya möjligheter. För samhället fortsätter uppgiften att stötta och
sprida kunskap och erfarenhet vidare om hur vi redan i dag kan minska klimatpåverkan
från godstransporter samtidigt som vi förbereder för framtidens hållbara lösningar.
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Fortsatt stora utmaningar
inledning
Även om utsläppen från svenska vägtransportsektorn har minskat något sedan 2010
innebär de klimatpolitiska målen om en fossiloberoende fordonsflotta vid 2030 och
klimatneutrala transporter vid 2050 stora utmaningar för samhället. Det framtida
behovet av mobilitet och godstransporter förväntas inte minska utan snarare öka,
vilket skapar en allt större efterfrågan på hållbara transportlösningar realiserade
genom mer förnyelsebara drivmedel, bränslesnålare fordon, effektivare logistik och
ett transportsnålt samhälle.
I dag finns det få svar på vilka tekniker och lösningar som kommer att dominera det
framtida transportsystemet. Däremot vet vi att det inte finns någon aktör som på egen
hand kan ta ansvar för utvecklingen och att möjliggöra klimatneutrala transporter
– breda samarbeten mellan forskning, företag och samhällets institutioner kommer
att vara nödvändiga. Därför har vi i denna rapport valt att titta närmare på praktiska
exempel från bland annat KNEG (Klimatneutrala godstransporter på väg) utifrån ett
samarbetsperspektiv – vilka är de ingående aktörerna, hur har de valt att samarbeta,
vad har gjort samarbetena framgångsrika och i vilken utsträckning kan dessa exempel
spridas till andra? Vidare har vi försökt identifiera om det saknas samarbeten för att
bereda möjlighet att nå de klimatpolitiska målen samt formulera generella slutsatser
för hur framgångsrika samarbeten kan initieras och genomföras.
Denna rapport är den tredje i samarbetet mellan Chalmers, Trafikverket och KNEG.
Den första behandlade potentialer för minskad klimatpåverkan från godstransporter
på väg genom effektivare fordon, förnyelsebara drivmedel och effektivare transporter.
Den andra identifierade barriärer och drivkrafter för att uppnå dessa potentialer.
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Dagsläge och målbild
Var vi är och vart vi ska

SEKTORN
Utsläpp av växthusgaser • Under 2011 stod inrikes transporter för 32 procent av Sveriges
utsläpp av växthusgaser, en andel som varit relativt stabil sedan 2005. Preliminära siffror
för 2012 pekar på liknande andelar. Vägtrafiken dominerar inrikes transporter och står
för 94 procent av utsläppen av växthusgaser.
Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser var som störst åren 2005 till 2007 då de var
12–13 procent större än 1990. Sedan dess har utsläppen minskat så att de 2012 enligt
preliminära data var 1 procent större än 1990. Minskningen under 2012 var 4 procent.
Den huvudsakliga förklaringen är energieffektivare personbilar i kombination med
ökad andel biodrivmedel och minskad trafik. Utvecklingen med minskande utsläpp har
fortsatt under 2013. Även om utvecklingen är positiv just nu så pekar prognosen på att
utsläppen 2030 kommer vara ungefär lika stora som nu.
Lätta och tunga lastbilar står för ca en tredjedel av vägtrafikens utsläpp av växthusgaser,
huvuddelen svarar personbilar för. Mellan 1990 och 2007 ökade lastbilarnas utsläpp av
växthusgaser med drygt 2 miljoner ton. Utsläppsökningen kan huvudsakligen hänföras till lätta lastbilar med totalvikt under 3,5 ton och de allra tyngsta lastbilsekipagen
med totalvikt på 50 – 60 ton. Mellan 2007 och 2011 har utsläppen från lastbilar varit i
stort sett oförändrade. Ett undantag är 2009 då utsläppen var lägre på grund av den
ekonomiska tillbakagången. Under 2012 minskade utsläppen från tunga lastbilar med
preliminärt 6 procent, huvudsakligen beroende på en ökad andel biodrivmedel och
minskad trafik. Utsläppen från lätta lastbilar låg dock kvar på ungefär samma nivå som
2011. Som jämförelse kan också nämnas att personbilarnas utsläpp minskade med nära
2 miljoner ton mellan 1990 och 2012.

Övriga nationella
utsläpp 68%

Inrikes transporter
ej vägtrafik 2%
Lätta lastbilar 3%

Vägtrafik 30%

Tunga lastbilar 7%

Personbil 19%

Figur 1. Transporternas andel av de nationella utsläppen.
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Övrig vägtrafik 1%

Trafikutvecklingen • Såväl trafikarbetet som transportarbetet för tunga lastbilar ligger
på en lägre nivå än under 2008. Lastbilarna utnyttjas också mer effektivt genom att
trafiken med svenska lastbilar utan last minskat från 23 procent för åren 2005 – 2007
till 18 procent för åren 2010 – 20121. Minskningen har framförallt skett efter 2009.
Sammantaget gör det att effekten av åtgärder inom energieffektivisering och förnybar
energi som genomförts under senare år fått större genomslag än tidigare då transporterna ökade i stort sett varje år. Mellan 1990 och 2008 ökade trafiken med tunga lastbilar med 34 procent samtidigt som trafiken med lätta lastbilar fördubblades. Trafiken
med lätta lastbilar har ökat även efter 2008. Huvuddelen av transportarbetet genomförs med tunga lastbilar.
Även om trafiken med tunga lastbilar inte ökar just nu pekar prognosen på en fortsatt
ökning. Till 2030 bedöms trafiken med tunga lastbilar ha ökat med 35 procent d.v.s.
ungefär lika mycket som den ökade mellan 1990 och 2008.
Den långsiktiga utvecklingen av godstransporterna är en del i en strukturomvandling
där varor transporteras allt längre sträckor nationellt och internationellt. Sverige är
som exportland mycket påverkat av den internationella handelsutvecklingen, som
under flera decennier drivit transportarbetet genom globaliserade tillverknings- och
distributionskedjor. Antalet ton gods som transporteras i Sverige har dock varit relativt
konstant under många år. Detta beror delvis på att näringslivets sammansättning har
förändrats, med mer högvärdigt volymgodsi.
En viktig förklaring till de längre transporterna är också att företagen tillvaratar stor
driftsfördelar i produktionen. Trenden mot minskade lager och ökade krav på små
frekventa sändningar bidrar också till denna utveckling. Minskade lager och frekventa
sändningar är resultatet av ökade marknadskrav på effektivitet, flexibilitet, kortare ledtider samt reducerad kapitalkostnad i produktionsanläggningar, utrustning, lager etc.
Energieffektivisering • För tunga fordon har energieffektivitet länge varit en viktig
fråga där stora framsteg gjordes fram till slutet av 1980-talet. Energieffektiviteten för
tunga lastbilar är hög, vilket en jämförelse mellan en lastbil och en personbil kan visa.
En fullastad 60 tons lastbil kan ha en bränsleförbrukning på ca 40 liter per 100 km, vilket
kan jämföras med en genomsnittlig personbil som väger 1,5 ton och har en bränsleförbrukning på ca 8 liter per 100 km. En faktor 40 i viktskillnad men bara 5 i bränsleförbrukning. Utvecklingstakten när det gäller minskad bränsleförbrukning för tunga

i
Gods där den maximala lastfaktorn i t. ex. en lastbil begränsas av volymen till skillnad från gods där lastfaktorn begränsas
av vikten.
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fordon bromsades upp i början av 1990-talet bland annat till följd av att optimering
och utveckling av motorerna i högre grad fokuserades på att klara allt strängare avgaskrav. I och med att det finns en konflikt mellan framförallt låga utsläpp av kväveoxider
och låg bränsleförbrukning gjorde detta det svårt att ytterligare sänka bränsleförbrukningen. Efterbehandlingssystem för avgaserna har tillkommit framförallt i samband
med euro IV-kraven, som blev obligatoriska 2005/2006. Det innebar att motorn i större
utsträckning kunde optimeras för lägre bränsleförbrukning medan efterbehandlingen
används för att minska avgasutsläppen i samband med euro IV och euro V. Euro VI kraven som gäller för alla nya tunga lastbilar från slutet av 2013 sades inledningsvis kunna
leda till en ökning av bränsleförbrukningen, framförallt som resultat av partikelfiltret2.
I kombination med andra åtgärder för att effektivisera drivlinan visar dock flera tillverkare på lägre eller lika låg bränsleförbrukning för euro VI som för deras euro V-fordon3.
Inom EU pågår arbetet med att ta fram en strategi för att minska tunga lastbilars
utsläpp av koldioxid. En viktig del i detta är att ta fram en standard för mätning och
deklarering av tunga fordons bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid. En sådan
metod och deklaration kommer att göra det enklare att väga in dessa parametrar vid
valet av ny lastbil. Ett förslag till metod väntas inom ett år.
Utöver att motorer och transmission i tunga lastbilar har blivit effektivare finns också
möjlighet att minska energianvändningen genom att minska färdmotståndet d.v.s. luftmotstånd, rullmotstånd och accelerationsmotstånd. Det senare genom viktoptimering.
För tunga lastbilar i fjärrtrafik dominerar luftmotståndet men även rullmotståndet har
stor betydelse. I slutet av 2012 infördes nya bestämmelser som innebär att 50 cm baktill
och 5 cm på vardera sida får användas för att förbättra aerodynamiken på fordonsekipaget förutsatt att utrymmet inte används för last4. Sådan utrustning kan minska
bränsleförbrukningen med 3 – 8 procent för en fjärrlastbil5. Vad gäller rullmotstånd
har EU-kommissionen både infört krav på högsta rullmotstånd på däck och infört krav
på däckmärkning. Däckmärkningen gäller från slutet av 2012 och kraven på högsta
rullmotstånd gäller alla däck från slutet av 2014. Kraven på högsta rullmotstånd och
däckmärkning gäller dock inte regummerade däck som står för huvuddelen av de däck
som används på tunga lastbilar.
Förutom att tunga lastbilar har blivit effektivare inom respektive viktintervall har de
också i genomsnitt blivit större och fått större lastförmåga. Vad gäller svenskregistrerade fordon utförde lastbilsekipage med maxlastvikt över 30 ton 39 procent av tunga
lastbilars trafikarbete år 19906. Till 2012 hade andelen ökat till 677 procent. Förändringen innebär en möjlighet till ökad transporteffektivitet. Inom KNEG har också gjorts
försök med ännu tyngre lastbilar inom bl.a. ETT-projektet, där man provat längre och
tyngre timmertransporter och DUO2 där man kör med ett 32 meter långt skåpekipage
(dubbla semitrailers).
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Även körsättet påverkar bränsleförbrukningen. Sparsam körning är ett obligatoriskt
moment i körkortutbildningen men för tunga fordon ger de fortbildningar som görs av
yrkesförare störst effekt. Hastighetsöverträdelser med tunga fordon 2012 ökade utsläppen av koldioxid med 200 000 ton8. Hastighetsöverträdelserna har dock minskat. 2004
överskred 76 procent av alla tunga lastbilar med släp hastighetsgränserna på det statliga
vägnätet9. 2012 hade andelen minskat till 70 procent. Nivån som hastighetsgränsen
överskrids med är oförändrat, i medeltal 7 km/h. Hade inte hastighetsöverträdelserna
minskat mellan 2004 och 2012 hade utsläppen från tunga fordon varit 50 000 ton större.
Sammantaget pekar ovantstående på att lastbilstransportenas effektivitet har ökat.
Förnybar energi • Andelen förnybar energi inom vägtransportsektorn ökade under
2012 till 7,9 procent från 6,9 procent år 2011. För lastbilarna ökade samtidigt andelen
från 5,5 till 7,5 procent huvudsakligen genom ökad inblandning av HVO (hydrerade
växtoljor) i diesel. HVO introducerades 2011 av Preem men används nu även av OKQ8
och andra drivmedelsleverantörer. HVO har egenskaper som är mycket lika diesel och
kan därför blandas in i höga andelar medan inblandningen av FAME (fettsyrametyl
estrar) är begränsad till sju procent. Andelen förnybar energi har fortsatt att öka under
2013. Totalt minskade tunga lastbilars användning av diesel med 6 procent under 2012
samtidigt som energianvändningen minskade med 4 procent.

20
Energi -4%
Diesel -6%

18
16

Energianvändning (TWh)
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HVO/FAME
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FAME
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Diesel
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0
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Figur 2. Lastbilarnas energianvändning 2011 och 2012 (preliminära siffror).
För 2011 saknas uppdelning av biodiesel i HVO och FAME.
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Prognos med dagens fattade beslut • Ser man framåt bedöms de klimatpåverkande utsläppen från vägtrafiken med dagens fattade beslut ligga kvar på ungefär dagens nivå
eller möjligen minska något. Minskningen beror på fortsatt effektivisering av person
bilarna 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 trafikökningen. Utvecklingen är långt ifrån tillräckligt för att uppfylla
klimatmålen. Det gäller inte minst tunga lastbilar vars utsläpp av växthusgaser bedöms
öka med nära 30 procent till 2030.
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Beslutade åtgärder
Klimatmål
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Figur 3. Utveckling av vägtrafikens användning av fossil energi med beslutade åtgärder jämfört med klimatmål. Utredningen
för fossilfri fordonstrafik ska senare i år lämna ett förslag till definition av 2030-målet ”fossiloberoende fordonsflotta”.
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KNEG
Samarbetet Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG) startades 2006 av Chalmers,
Preem, Schenker, Volvo Lastvagnar och Trafikverket med den gemsamma visionen att
halvera klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport på väg till år 2020. Sedan
starten har samarbetet utökats och består 2013 av 14 medlemmar: Chalmers/Göteborgs
universitet, FordonGas Sverige AB, OKQ8, Posten Logistik, Preem, Ragn-Sells AB, Renova
AB, Scania, Schenker AB, SKF Logistics Services, Stora Enso, Sveriges Åkeriföretag,
Trafikverket och Volvo Lastvagnar. Tillsammans täcker aktörerna viktiga delar av transportsystemet som bränsleproduktion, bränsledistribution, fordonstillverkning, transportörer, forskning och myndigheter. Varje medlem arbetar aktivt med minst tre egna
åtaganden men många medlemmar deltar också i samarbetsprojekt där nya tekniker
och metoder utvecklas och testas, för att senare kunna spridas och användas i betydligt
större skala. I KNEG ingår även åtaganden som syftar till en effektivare bränsleproduktion samt ökad spillvärme till fjärrvärmeproduktion. Även om den typen av åtaganden
inte direkt bidrar till transportsektorns utsläppsminskningar 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.
KNEG resultat 2012 • Genom insatser inom effektivare fordon, effektivare transporter
och, framför allt, ökad användning av biodrivmedel fortsätter KNEGs medlemmar att
åstadkomma utsläppsbesparingar av koldioxid från svenska godstransporter på väg.
Ett starkt resultat för 2011 följs upp av ytterligare en förbättring till en sammanlagd
besparing på 286 000 ton koldioxid. Av den totala besparingen kommer över 190 000
ton från den ökade användningen av biodrivmedel. Däri inkluderas biogas, flytande
biogas, RME, HVO och DME (dimetyleter). Användningen av i synnerhet HVO-diesel kan
förväntas öka ytterligare under 2013 då flera av dessa bränslen introducerades under
sommaren 2012 och därmed endast har funnits tillgängliga ett halvår på marknaden
vid tidpunkten för KNEGs sammanställning.
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KNEG
KNEG har i genomsnitt ökat utsläppsbesparingarna av koldioxid med 24 procent, eller
41 000 ton, per år under perioden 2008 till 2012. Hittills har utvecklingen stämt någorlunda överens med det. ex.ponentiella scenariot i figur 4, som visar att utsläppsbesparingarna behöver öka med 26 procent per år. Scenarierna i figuren har inga prognosvärden utan visar endast de genomsnittliga utsläppsbesparingar som krävs för att nå
målet år 2020 – totalt 1 900 000 ton koldioxid.
KNEG-medlemmarnas åtaganden delas in i de tre insatsområdena effektivare fordon,
effektivare transporter och förnyelsebara bränslen. Denna indelning ger en överblick
över vilka typer av åtaganden som ger störst genomslag för resultatet. Tabell 1 visar
hur de tre insatsområdena har bidragit till utsläppsbesparingen för 2012. KNEG har
även ett fjärde insatsområde – effektivare bränsleproduktion – som syftar till att
minska mängden fossil energi för produktion av bränsle. Det området ger inget
direkt bidrag till koldioxidbesparingar av godstransporter på väg men likväl ett viktigt
indirekt bidrag i att minska utsläppen av fossil koldioxid från bensin och diesel ur ett
livscykelperspektiv.
Totalt ligger 15 åtaganden från KNEGs medlemmar bakom resultatet där det har varit
möjligt att samla in data och göra en kvantifiering. Tabell 2 visar de sex åtaganden
som under året har gett störst bidrag till resultatet. ”Ökad låginblandning av förnybart
drivmedel i diesel” har bidragit med en besparing på omkring 114 000 ton till stor del
på grund av ökad användning Evolution Diesel.
”Bränsleeffektivisering av lastbilar” fortsätter att ge betydande besparingar, 55 600 ton.
Förhoppningsvis kommer besparingara att öka till 2013 då lastbilsmodeller som introducerats under 2012 förväntas bidra till resultatet. Bränsleeffektiviseringen sker genom

Tabell 1: Utsläppsminskningar
per insatsområde 2012.
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Insatsområde

Utsläppsbesparing
(ton koldioxid)

Förnybara bränslen

194 000

Effektivare fordon

88 200

Effektivare transporter

2 600

Totalt

284 800

ständiga förbättringar av lastbilarnas olika delar: motoreffektiviseringar, minskning av
luft- och rullmotstånd men också i allt större utsträckning genom olika förarstöd. Kol
dioxidbesparingen sker när nya, bränsleeffektivare lastbilar ersätter äldre fordon
på vägarna.
Under 2012 lanserades Diesel Bio+ som, precis som Evolution Diesel, innehåller syntetisk HVO-diesel gjord på förnyelsebara råvaror och låginblandas ytterligare med RME.
Diesel Bio+ minskar fossila utsläpp av koldioxid med över 20 procent och gav ett bidrag
till resultatet på 55 400 ton. Därutöver forsätter ”sparsam körning” ge ett betydelsefullt bidrag till slutresultatet. Att säkerställa hastighetsefterlevnad och eftersträva en
sparsam körning är effektiva metoder för att minska utsläpp, och som utmanar invanda
beteenden.
Som tidigare år kvarstår utmaningen att initiera lyckade projekt och åtaganden för
att effektivisera logistik och transporter. Det insatsområdet rymmer åtaganden som
t. ex. ruttoptimering, ökad fyllnadsgrad, längre och tyngre fordon, intermodalitet samt
överflyttning av gods. Här finns en väsentlig potential för koldioxidbesparingar som
ofta bromsas av regleringar, avsaknad av affärsmodeller, tillgänglig information och
data 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 större än vad som framgår i sammanställningen i tabell 1.

Tabell 2: Utsläppsbesparingar inom KNEG år 2012
från de sex åtaganden med störst bidrag.
Åtagande

Insatsområde

Utsläppsbesparing
(ton koldioxid)

Ökad låginblandning av
förnybart drivmedel i diesel

Förnybara bränslen
(EVD)

114 000

Bränsleeffektivisering av lastbilar

Effektivare fordon

55 600

Ökad låginblandning av
förnybart drivmedel i diesel

Förnybara bränslen
(Diesel Bio+)

55 400

Tanka det mest klimatvänliga bränslet

Förnybara bränslen

17 000

Sparsam körning

Effektivare fordon

14 300

Bränsleeffektiva fordon

Effektivare fordon

7 820
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Utsläppen per utfört transportarbete måste minska med 50 procent • Ett annat mått på
KNEGs målsättning om en halverad klimatpåverkan för en typiskt svensk godstransport
på väg är att följa utvecklingen av koldioxideffektiviteten, alltså utsläpp av koldioxid
per utfört transportarbete. Genom ökad användning av förnyelsebara bränslen, effek
tivare fordon och förbättrad logistik minskar utsläppen av koldioxid för varje utfört
transportarbete.
Inom ramen för KNEG finns många goda exempel på hur koldioxideffektiviteten kan
förbättras. I de samarbetsprojekt som årligen drivs testas nya bränslen som DME, biogas och etanol; effektivare fordon med hybridisering som för vissa transporttyper ger
väsentligt mindre bränsleåtgång; längre och tyngre fordon som ökar transportarbetet
utan att öka körsträckor (trafikarbetet). Genom att för samma transport kombinera
all den kompetens som finns samlad i KNEG kring förnyelsebart bränsle, hybridteknik,
längre ekipage, sparsam körning, ruttoptimering och planera för ökad fyllnadsgrad
går det med dagens teknik att uppnå stora utsläppsminskningar per transportarbete.
Även om många tekniker har begränsningar som inte möjliggör en nationellt utbredd
användning, är de alla viktiga beståndsdelar i det pussel som måste läggas. Om KNEGs
mål eller samhällets mål om en fossiloberoende fordonsflotta vid 2030 ska nås behöver
godstransporterna effektiviseras i alla delar av systemet.
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Hur skulle vi kunna nå dit?
sektorn
I tidigare resultatrapport har en målbild presenterats för hur lastbilstransporterna kan
bidra till klimatmålen. Denna redovisas här något uppdaterad.
Förbättrad logistik och överflyttning till mer energieffektiva trafikslag • Med dagens
utveckling bedöms lastbilstransporterna öka med nästan 40 procent till 2030 och med
70 procent till 2050. Detta transportbehov behöver uppfyllas utan att lastbilstransporterna ökar. Det ställer stora krav på förbättringar av logistik och att transportsystemet
inklusive järnväg och sjöfart utnyttjas mycket effektivt. Det kräver 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 transporter10. 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. Detta tillsammans med möjligheter till längre tåg och kortare transporttider stärker järnvägens konkurrenskraft.
Utvärdering av olika projekt med samordnad citylogistik visar att det finns en 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. Dessa potentialer bygger på
dagens samhällsstrukturer med ökad e-handel, fler boende i städer och potentiellt färre
med tillgång till egen bil ökar behoven av bättre samordnade transporter. Citylogistiken
behandlas ytterligare i kapitel 3.
Tomtransporter i fjärrtransporterna har i tidigare resultatrapporter bedömts kunna
minska med 5 procent till 2030 jämfört med basåret för trafikprognosen 2006. Utöver
detta finns en potential att totalt sett öka fyllnadsgraden. Vi bedömer här att fyllnadsgraden (inklusive minskade tomtransporter) kan öka med 5 procent till 2030 och 10 procent till 2050. Baserat på en undersökning från England bedöms att ruttplanering skulle
kunna minska lastbilarnas trafikarbete med 5 procent till 2030. Till 2050 antar vi att detta
kan ha ökat till 7 procent. Totalt bedömer vi att ökad fyllnadsgrad och bättre ruttplanering kan minska lastbilarnas trafikarbete med 9 procent till 2030 och 15 procent till 2050.
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Potentialen för längre och tyngre fordon till 2030 bygger 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 lastbilstrans
porterna utföras med längre lastbilar än idag med en bränslebesparing på 30 procent.
Längre och tyngre fordon behandlas ytterligare i kapitel 3.
Effekten av eventuellt förändrade konsumtions och produktionsmönster som skulle
kunna minska behovet av transporter är inte bedömd. Minskade behov kan ha stor
betydelse för hur snabbt målen kan nås.
Energieffektivisering • För att nå en effektivisering av flottan av fjärrlastbilar med
24 procent fram till 2030 krävs med nuvarande utbytestakt av fordonen en effektiviseringstakt på 1,5 procent per år. Detta skulle innebära att nya tunga lastbilar är 30 procent effektivare 2030 än 2006. Till 2050 bedöms den genomsnittliga nya lastbilen vara
47 procent effektivare jämfört med 2006. En del av denna effektivisering åstadkoms
genom att lastbilarna till 25 procent drivs av el genom att 100 mil av de mest trafikerade
vägarna elektrifieras. Effektiviseringspotentialen uppnås genom ett antal åtgärder med
varierande kostnad per sparad bränslemängd. Potentialen till 2030 kan uppnås med
åtgärder som huvudsakligen betalar sig i form av minskad bränsleförbrukning inom tre
år11 12. Detta är idag också en vanlig kalkylperiod vid inköp av en lastbil. Kombinationer
av åtgärder kan bli lönsamma på kortare tid än vad de enskilda åtgärderna kan. En av
de större fordonstillverkarna har t. ex. tagit fram en motor med hög verkningsgrad inom
ett smalt arbetsområde. Detta leder till att föraren måste växla oftare än med en motor
med ett bredare arbetsområde, vilket skulle vara svårt att få användarna att acceptera.
Men genom att kombinera motorn med en automatisk växellåda (AMT) kan man både
få acceptans hos förarna och sänka bränsleförbrukningen. Till sådant som är mycket
lönsamt hör bl.a. lättrullande däck, aerodynamiskt avslut på trailer, förutseende fart
hållare och stöd för sparsam körning. På längre sikt kan även elektrifiering av vägnät för
tunga lastbilar och andra fordon bli en möjlighet till ökad energieffektivitet och minskad
dieselanvändning.
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.
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Distributionslastbilarna har inte lika långa årliga körsträckor som fjärrlastbilarna.
Samtidigt används en längre kalkylperiod, ofta 7 år. Hybridisering bedöms för distributionslastbilar och sopbilar kunna minska bränsleförbrukningen med 15 – 30 procent.
Den största potentialen gäller sopbilar med många stopp13. Hybridisering går att räkna
hem under en sopbils livslängd men är svårare att motivera för distributionslastbilen.
Hybridiseringen ger även tystare fordon, vilket möjliggör körning i känsliga områden
under större delen av dygnet. Väger man in detta i kostnadskalkylen ökar lönsamheten
för hybridiseringen. Sett över fordonets livslängd bedöms effektiviseringspotentialen
för distributionslastbilar och sopbilar till knappt 40 procent (inräknat hybridisering).
För stadsbussar ses elektrifiering genom laddhybrider eller ren eldrift som potentiellt
lönsamt över kalkylperioden på 7 år14. Med delade kostnader för utveckling av fordon
och viss infrastruktur skulle detta även vara möjligt för distributionslastbilar. Vi antar
här att distributionslastbilar som säljs efter 2025 huvudsakligen är eldrivna.
Utöver effektivisering av fordonen finns ytterligare potential i ett 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.
Förnybar energi • Genom förbättrad logistik, överflyttning och energieffektivisering
minskar behovet av energi för lastbilstransporter med nästan 40 procent till 2030. Det
gör att biodrivmedlen räcker längre. Elektrifiering av delar av lastbilstransporterna
minskar behoven ytterligare, särskilt efter 2030.
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 härför avsedda fordon kan bidra. På längre sikt är det av största vikt att hitta
alternativ till diesel av fossilt ursprung för 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 205015. Bedömningarna för lastbilstransporterna är även desamma
som gjordes i tidigare resultatrapporter.
Distributionslastbilarna har som nämnts ovan antagits drivas till stor del på el till 2030.
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.
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Sammanlagd effekt av åtgärderna • Genom att kombinera förbättrad logistik, energieffektvisering och förnybar energi kan lastbilarnas användning av fossil energi minska
med minst 30 procent till 2020 och 80 procent till 2030. Till 2050 bör det även vara
möjligt att nå nollutsläpp av växthusgaser. Det förutsätter dock att kraftfulla åtgärder
sätts in nu.

Tabell 3: Minskad trafiktillväxt för lastbil 2030 och 2050 jämfört
med 2010 års prognos.
Potential till 2020
(reduktion av
trafikökning)
Överflyttning till sjöfart och järnvägii

Potential till 2030
(reduktion av
trafikökning)

Potential till 2050
(reduktion av
trafikökning)

-13 %

-21 %

Samordnad citylogistikiii

-1 %

-3 %

-5 %

Ruttplanering och ökad fyllnadsgradiv

-7 %

-9 %

-15 %

Längre och tyngre fordonv

-4 %

-4 %

-10 %

Förändrade konsumtions- och produktionsmönster

ej bedömd

ej bedömd

ej bedömd

Totalt minskad trafiktillväxt jämfört med BAU 2030
respektive 2050

-11 %

-27 %

-43 %

Trafikförändring jämfört med 2012

+5 %

+1 %

-5 %

Tabell 4: Minskad energianvändning per utfört transportarbete
genom teknisk utveckling, jämförelse med 2010.
Fordon

2020

2030

2050

Distributionslastbil (endast förbränningsmotor)vi

17 %

57 (37) %

61 %

83 %

100 %

25 %

49 (40 %)

Andel eldrift
Fjärrlastbil (endast förbränningsmotor)vii

11 %

25 %

Andel eldriftviii
Övrig effektivisering
(sparsam körning, lägre hastigheter)ix

ii–ix

8%

15 %

15 %

Noter på sidan 25.
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Tabell 5: Energiförsörjning tunga lastbilstransporter (TWh).

Biodrivmedelx

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 %

180
160
140
Logistik och bättre utnyttjande
av järnväg och sjöfart

120
100

Energieffektivisering

80

Förnybar energi (inkl el)

60

Kvarstående fossil energi

40
20
0
2008

2020

2030

2050

Figur 5. Lastbilarnas användning av fossil energi med och utan åtgärder, index 2008 =100.
Hela staplar motsvarar utvecklingen utan åtgärder. Det ljusgröna i staplarna motsvarar ut
vecklingen efter åtgärder. 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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Enligt Trafikanalys (2011) Lastbilstrafik 2010, Statistik 2011:7 var 43 procent av transportarbetet med svenska lastbilar 300 km
eller längre år 2010. Detta ger 0,43 x 0,30 = 0,13.

ii

Distributionstrafiken beräknas stå för 9 procent av tunga lastbilars utsläpp. Med antagande om 30 procent minskade lastbilsrörelser genom citylogistik en reduktion på 0,09 x 0,30 = 0,03.

iii

De berörda transporterna utgör idag 91 procent av lastbilstransporterna (distributionslastbilar står för resterande 9 procent).
Stor del av dessa transporter ska minska med 30 procent. Vilket ger 64 procent berörda transporter. Tomtransporterna
minskar från 25 till 20 procent innebär 5 procent minskning av utsläppen för berörda transporter. Detta ger en minskning
på 0,91 x 0,7 x 0,05 = 0,03. Det bör påtalas att tomtransporterna har minskat under senare år men utgångspunkten från
beräkningarna är innan denna minskning.

iv

v
Om hälften av alla skogstransporter av rundvirke sker med längre fordon med 20 procent lägre utsläpp ger det en minskning
av koldioxidutsläppen på cirka 1 procent. Skogforsk (2011) Bättre miljö och lägre kostnader med ny typ av virkesfordon.
PM 2011-01-12. PM anger bränslebesparing på 20–25 procent. Utöver dessa transporter kan även andra typer av transporter
vara aktuella för längre och tyngre fordon. Enligt Hedinius F (2007) Klimatneutrala godstransporter, förstudie. Vägverket
publikation 2008:111 bedöms potentialen i road trains till knappt 3 procent reduktion av koldioxidutsläppen. Totalt bedömer
vi därför potentialen i längre och tyngre fordon till 4 procent minskning av koldioxidutsläppen.

Hybridisering bedöms kunna ge en effektivisering på 15–20 procent till 2020, här räknat på 17 procent. Helt eldrivna distributionslastbilar antas ha ersatt tidigare fordon till 2030 vilket lett till 60 procent effektivisering.

vi

vii
Scenariot bygger på att nya fjärrlastbilar blir 20 procent effektivare till 2020 och 30 procent till 2030. Vilket ger effektiviseringar för hela flottan på 11 respektive 24 procent för hela flottan. IEA (2010) ETP 2010, sidan 329. Här anges en effektiviseringspotential för tunga fordon till 40-50 procent till 2050. Vi utgår här utifrån 40 procent vilket ger en effektivisering på 1,3
procent per år. Räknar man på detta får man effektivisering på 12 procent till 2020 och 23 procent till 2030 vilket ligger nära
de siffror vi antagit.
viii
Här räknat på eldrivna lastbilar trafikerar triangeln Stockholm, Malmö, Göteborg, Jönköping som är 100 mil lång och där
25 procent av all lastbilstrafik i Sverige går. Det ska mest ses som ett räkneexempel och andra sträckor med mycket lastbilstrafik bör också kunna vara intressanta.
ix

Inkluderar sparsam körning, vägutformning och ökad hastighetsefterlevnad.

2020 har antagits 1 TWh HVO och RME samt 1 TWh DME, 2030 2 TWh HVO och RME, 2 TWh DME, 3 TWh biogas eller
etanol, 2050 2 TWh HVO, 2 TWh DME, 3 TWh biogas eller etanol d.v.s. samma mängd som 2030.
x
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Aktörers möjligheter och hinder
Ett godstransportsystem kan beskrivas som ett nätverk mellan aktörer som verkar inom
ramen för mjuka och hårda institutionella strukturer (kultur, acceptans, värderingar
respektive lagar och regler) samt infrastruktur inklusive logistikanläggningar. Transporttjänster utförs med fordon och organiseras inom logistiksystem. Att åstadkomma
miljöförbättringar inom ett godstransportsystem förutsätter att aktörerna inom systemet (i synnerhet transportörer, speditörer och transportköpare) förändrar innehållet
i transporttjänsterna genom att implementera ny teknik, nya rutiner eller optimera
befintlig teknik och rutiner, vilket i sin tur förutsätter incitament.
Stegvisa förbättringar av godstransportsystemets miljöprestanda sker genom effektiviseringar av befintlig teknik och rutiner, förutsatt att effektiviseringarna inte genererar ökade transportvolymer (så kallad rekyleffekt), samt en ökad andel förnyelsebar
energi i utförandet av transporttjänster. Denna typ av inkrementella förbättringar sker
inom enskilda aktörers operativa vardag genom föryngring av fordonsflottor, använda
bränsle med låginblandning av biodiesel, optimering och planering av rutter, införandet av sparsam körning och hastighetsefterlevnad.
Radikala miljöförbättringar ställer väsentligt högre krav på samverkan, där aktörer
i en värdekedja – fordonstillverkare, bränsleproducenter, transportörer, speditörer och
transportköpare – tillsammans med myndigheter och akademi kan utveckla ny teknik
eller etablera hela nya system. Att ersätta standarddiesel med biodrivmedel eller elektricitet kan till exempel behöva nya produktionsanläggningar för bränsle, ny bränsledistribution och nya motor- och fordonstekniker. Det förutsätter kunskap och att den
nya tekniken inte missgynnas av befintliga lagar och regler utan klarar av konkurrensen med etablerade lösningar. Samma förutsättningar gäller vid etablering av samlastning och samdistribution, överflyttning av gods mellan trafikslag, intermodalitet och
elektrifierade vägar, där hinder kan hanteras av ett nätverk av aktörer. Incitamenten
för den enskilde kan vara otillräckliga för att genomdriva förändring men samhälls
vinsterna i form av minskad miljö- och klimatpåverkan, mindre trängsel, färre olyckor
och förbättrad effektivitet i transportsystemet kan överväga och därmed motivera
förändring av lagar och regler eller nya stödstrukturer.
För att nå samhällets klimatmål och de förändringskrav som ställs på transportsektorn
är enbart effektiviseringar av det befintliga systemet otillräckliga. Bred samverkan blir
således en nyckelfråga, där ökad förståelse för hur framgångsrika samarbetsprojekt
genomförs är viktigt för att åstadkomma förändring. I följande avsnitt lyfts och beskrivs
exempel på samverkansprojekt inom fyra insatsområden som i tidigare KNEG-rapporter
har identifierats som nödvändiga för att genomföra radikala minskningar av det
svenska godstransportsystemets klimatpåverkan.

KNEG Resultatrapport 2013 |

27

Biodrivmedel
Användningen av biodrivmedel, främst biodiesel, för godstransporter på väg har under
de senaste åren ökat markant. Det är delvis ett resultat av stegvis ökad låginblandning
av RME i standarddiesel – från 2 till 7 procent under den gångna tioårsperioden. Dessutom har flera HVO-baserade dieselbränslen introducerats på marknaden. Preem lanserade för två år sedan Evolution Diesel med, beroende på säsong, upp till 22 procents
förnybar råvara varav 15 procent syntetisk tallolja (HVO) och 7 procent RME. Under
både 2012 och 2013 ökades andelen tallolja med ytterligare 20 procentenheter. Totalt
innehåller Evolution Diesel 35 procent förnybar råvara inklusive låginblandningen av
RME. OKQ8 och övriga stora bränsledistributörer introducerade motsvarande HVObaserade dieselbränslen under 2012. Sammantaget fyrdubblades försäljningsvolymerna
av HVO-diesel i Sverige mellan 2011 och 201216.
Parallellt med biodieselutvecklingen har flera andra biodrivmedel, som t. ex. biogas,
DME, etanol och flytande metangas utvecklats, testats och demonstrerats i varierande
omfattning under de senaste åren. Ofta involverar dessa utvecklings- och demonstrationsprojekt flera nyckelaktörer för att gemensamt överbrygga hinder och koordinerat
etablera hela system, om än i liten skala.
Inom KNEG har ett flertal projekt genomförts med fokus på att testa och demonstrera
biodrivmedel tillsammans med ny motorteknik och bränsledistribution. I utvecklingen
av Preems Evolution Diesel involverades flera nyckelaktörer i olika faser, dels vid etableringen av talldieselfabriken SunPine i Piteå, dels i ett senare skede, ett nära samarbete
med lastbilstillverkare, myndigheter, åkerier och forskning. I KNEG-projektet BiME
Trucks demonstreras flytande metangas som fordonsbränsle i tunga fordon tillsammans
med metandieselteknik. Projektet involverar flera aktörer som alla bidrar med viktig
kunskap och erfarenhet för att möjliggöra samordnad introduktion av distribution,
tankstationer och fordon. I ytterligare ett KNEG-projekt – CleanTruck – koordineras
insatser för att etablera tankstationer för biodrivmedel, testa och demonstrera nya
motortekniker och påskynda marknadsintroduktionen av miljölastbilarxi genom finansieringsbidrag och spridning av kunskap och information.
Ingående parter och deras roller
Akademi. Sedan Preem påbörjade utvecklingen av Evolution Diesel har samarbetet med
Chalmers tekniska högskola fördjupats inom flera områden. Framför allt rör samarbetet
energieffektivisering av Preems raffinaderier, effektivare användning av energirestflöden samt utveckling av nya biodrivmedel genom förgasning och hydrering. Under 2010
förnyades samarbetet med tydligt fokus på att förädla biodrivmedel inom förgasningsteknik och hydrering.

Miljölastbilar används som samlingsbegrepp inom CleanTruck för biobränsledrivna lastbilar samt elhybrider.
Till skillnad från personbilssektorn saknar lastbilssektorn en vedertagen definition för miljöfordon.

xi
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Myndigheter. Preem förde en nära dialog med Skatteverket och Finansdepartementet
för att öka förståelsen och kunskapen om Evolution Diesel som ett grönt bränsle enligt
de hållbarhetskriterier som definieras i Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Kort tid innan produktionsstarten medgav Skatteverket full skattebefrielse med giltighet under ett år.
Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har båda hjälpt utvecklingen i BiME
Trucks-projektet genom att erbjuda delfinansiering av lastbilar utrustade med metandieselteknik. Därutöver har Energimyndigheten också delfinansierat etableringen av
tankstationer i Malmö, Stockholm och Jönköping.
CleanTruck erbjuder investeringsstöd till företag som investerar i miljölastbilar. Investeringsstödet är möjligt genom stöd från VINNOVA, Energimyndigheten samt EU-programmet Life+ utöver att de deltagande företagen själva bidrar till finansieringen.
Kommun. Business Region Göteborg – Göteborgsregionens näringslivsutvecklingsorgan
– deltar som projektledare i BiME Trucks.
Stockholm Stad är projektledare i CleanTruck och ansvarar dessutom för informationsspridning.
Fordonstillverkare. En lång rad tester genomfördes med Evolution Diesel i både Scaniaoch Volvo-lastbilar för att säkerställa bränslets kvalitet och köregenskaper. Preem har
sedan tidigare haft en nära relation med de svenska fordonstillverkarna – en relation
som stärktes ytterligare i denna intensiva fas av testning och verifikation.
I BiME Trucks utvecklar och levererar Volvo Lastvagnar metandieselfordon.
I CleanTruck deltar flera fordonstillverkare där Scania levererar etanolfordon och
Mercedes, DAF och Volvo levererar elhybrider. Därutöver levererar Volvo också lastbilar
med metandieseldrift.
Drivmedelsleverantör. Preem är den centrala aktören i utvecklingen av Evolution Diesel.
Preem har genom egen forskning, utveckling, byggnation av produktionsanläggningar
och modifieringar av raffinaderiet i Göteborg gjort stora investeringar i framtagandet
av talloljebaserad biodiesel.
FordonsGas, AGA och E.ON ansvarar för utbyggnad av tankstationer för flytande
fordonsgas i BiME Trucks. FordonsGas är en central aktör för distribution av fordonsgas (naturgas och biogas) och har sedan 1998 varit drivande i att bygga upp ett nät av
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tankstationer i Västsverige. Genom BiME Trucks-projektet har FordonsGas varit drivande i utvecklingen och öppnade under 2010 Europas första publika tankstation för
flytande metangas i Göteborg. Under 2013 planerar FordonsGas att öppna ytterligare
ett tankställe i Jönköping. AGA och E.ON har öppnat tankställen för flytande fordonsgas i Stockholm respektive Malmö.
Både OKQ8 och AGA ingår i CleanTruck; AGA levererar flytande biogas och OKQ8
etanol.
Transportköpare/Varuägare. Flera varuägare har deltagit i CleanTruck-projektet, bland
annat ICA och Dafgård, som båda har fått möjlighet att testa nya bränslen (etanol
ED95, biogas och metandiesel) och logistikeffektiviseringar som lett till ökade fyllnadsgrader. Båda aktörerna påpekar de högre investeringskostnaderna för miljövänligare
teknik i lastbilar, men genom effektiviseringar och ett allt högre pris på diesel beräknas
dessa bli lönsamma på längre sikt.
Transportörer. Schenker, Posten Logistik, Volvo Logistics och DHL var alla involverade
i testkörningar av Evolution Diesel vars kunder i allt högre grad efterfrågat bränsle
med låg klimatpåverkan. Genom det nära samarbetet har Preem och transportörerna
kunnat bygga upp värdefull kunskap från operatörsperspektiv kring bränslets driftsegenskaper.
Genom den delfinansiering som erbjuds i CleanTruck har 19 åkerier gjort beställningar
av miljölastbilar med antingen etanol-, elhydrid- eller metandieseldrift. Åkerier ingår
inte som parter i projektet utan är den huvudsakliga målgruppen för att nå målet om
ökad nyförsäljning av miljölastbilar. De åkerier som väljer att investera i miljölastbilar
kan även få bidrag för att utbilda förarna i sparsam körning och för kylaggregat med
flytande koldioxid (LIC).
Politik. För att nå de klimatpolitiska målen är en ökad användning av biodrivmedel ett
nyckelområde. Därför har Preems biodrivmedelsutveckling rönt viss uppmärksamhet
från politiker. Bland annat kunde Preem få gehör för full skattebefrielse av Evolution
Diesel under bränslets lanseringsperiod (från slutet av 2008 fram till och med 2013).
Övriga. En förutsättning för att producera Evolution Diesel var att säkerställa tillräcklig
mängd bioråvara: råtallolja – en biprodukt från skogsindustrins massaprocess. Preem
startade samarbete med Södra, Sveaskog och en privat entreprenör som gemsamt investerade i och byggde världens första talldieselfabrik SunPine i Piteå. Talldieselfabriken
förser Preems raffinaderi i Göteborg med råtalldiesel som där förädlas ytterligare till
bränslekvalitet.
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Drivkrafter • I takt med ökad uppmärksamhet kring klimatfrågan började allt fler
företag precisera klimatmål för sina verksamheter, varav minskad klimatpåverkan från
transporter blev en viktig del. Utöver effektivare fordon ökade också efterfrågan på
nya drivmedel med lägre utsläpp av växthusgaser. Denna förändring tillsammans med
en tilltagande osäkerhet kring internationella oljeresurser utgjorde den grundläggande
drivkraften för Preem att utveckla Evolution Diesel. Dock fanns det tidigt ett behov
av investeringsstöd för ny produktionsanläggning samt modifiering av raffinaderiet
i Göteborg och, dessutom, skattebefrielse av bränslet för att kunna erbjuda marknadsanpassade priser. Dessa politiska stöd var definitiva förutsättningar för att slutligen
kunna lansera Evolution Diesel.
Givet kunskapsläget kring bioråvarors tillräcklighet för att försörja framtidens transporter tror få på en enskild lösning. Snarare pekar utvecklingen mot en framtid av flera
parallella motoralternativ som tillsammans möjliggör användning av flera bioråvaror
(rester från skogsindustri, jordbruk, avfall etc.). Därmed kan en större andel av transporterna försörjas av biodrivmedel. Det är den främsta drivkraften bakom utvecklingen
av metandieseltekniken som, genom att använda fordonsgas i en dieselmotor, ger
ökade möjligheter för utbredd biogasanvändning för tunga transporter. Traditionellt
används fordonsgas i ottomotorer men genom dieselcykelns högre effektivitet minskar
bränsleanvändningen med cirka 25 procent (Volvo ref). Metandieseltekniken klarar av
att drivas av enbart diesel, vilket därför möjliggör körningar utanför det glesa nätet
av tankstationer för flytande fordonsgas. Ur miljöperspektiv är det önskvärt med en så
hög andel biogasdrift som möjligt. Med befintlig teknik är det möjligt att i fjärrtrans
porter nå upp till 75 procents gasdrift (Volvo ref). Projektdeltagarna i BiME Trucks är
övertygade om att efterfrågan på biodrivmedel i godstransportnäringen kommer att
öka och tar därför ett gemensamt initiativ till att etablera infrastruktur och marknadsintroducera fordon för denna teknik.
Trots att lastbilarna står för endast 5 till 10 procent av trafiken i Stockholm så står de
för närmare hälften av trafikens miljöbelastning17. Genom att erbjuda delfinansiering
för att täcka delar av merkostnaden för köp av miljölastbilar samt sprida kunskap och
information såg parterna i Clean Truck möjlighet att öka miljölastbilarnas andel av
nyförsäljningen. En lyckad satsning innebär både minskad klimat- och miljöpåverkan
från godstransporterna i Stockholm och affärsnytta för de kommersiella aktörerna i
projektet.
Hinder • Ur ett transportörsperspektiv är merkostnaden för investering i fordon
ett stort hinder för ökad användning av biodrivmedel (ref eller kommentar från
transportinköpspanelen). I en bransch med få ekonomiska konkurrensmedel, små vinstmarginaler och många aktörer blir utrymmet för att täcka merkostnader motiverade av
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miljövinster lågt. Det är därför en gemensam utmaning för politiken tillsammans med
fordonstillverkare, bränsleproducenter, transportörer och transportköpare att skapa
de förutsättningar som behövs för att ny teknik ska kunna konkurrera med befintliga
alternativ.
Evolution Diesel finns idag tillgänglig som standarddiesel enligt svensk MK1-specifikation på över 300 tankställen i södra och mellersta Sverige. Det hade, som nämnts ovan,
inte varit möjligt utan statligt stöd genom skattebefrielse för att täcka de merkostnader utveckling och produktion av biodrivmedel innebär i konkurrens med fossila alternativ. Även om skattebefrielsen kom till stånd var giltighetstiden endast ett år i taget,
vilket skapade stor osäkerhet för kommande års försäljning och planeringen av nyinvesteringar i produktionsökningar. I den lagrådsremiss om kvotplikt för biodrivmedel
som presenterades av regeringen i maj 201318 förändras förutsättningarna av stöd för
HVO-diesel. Den tidigare skattebefrielsen för höginblandade biodrivmedel ersätts delvis med en kvotplikt där varje drivmedelsproducent blir skyldig att på årsbasis försäkra
en andel HVO i diesel på 3,5 procent. Skattebefrielse kommer, enligt lagrådsremissen,
att gälla för inblandning upp till 15 procent och sätter därmed ett tak för dieselbränsle
med hög klimatprestanda. Flera av remissinstanserna till lagrådsremissen – bland annat
Naturvårdsverket, Trafikverket, Energimyndighet, Lunds Tekniska Högskola, Bil Sweden,
Perstorp, Avfall Sverige med flera – efterlyser besked om giltighetstiden för skattebefrielsen. Detta för att ge branschen långsiktiga ekonomiska villkor för investeringar19.
Både BiME Trucks och Clean truck erbjuder åkerier delfinansiering för att täcka merkostnaden av investeringar i fordon drivna av biodrivmedel och elhybrider. Det är
möjligt genom den finansiering de båda projekten har via svenska och europeiska
myndigheter.
Framgångsfaktorer • Gemensamt för utvecklingen av Evolution Diesel, BiME Trucks och
Clean Truck har varit de nära samarbetena mellan nyckelaktörer. Att erbjuda marknaden
för godstransporter på väg alternativa fordonstekniker kräver ett vertikalt samspel där
flera aktörer är beroende av varandra – fordonstillverkare och bränsleproducenter för
utveckling, transportörer och transportköpare för efterfråga och politiken för att skapa
rätt institutionella förutsättningar. I BiME Trucks och Clean Truck har fordonstillverkare
framgångsrikt skapat samarbete med bränsleproducenter och på kort tid kunnat erbjuda
transportörer flera nya biodrivmedelsalternativ. I alla tre exemplen har informationsspridning och kommunikation varit centrala, dels för att öka kännedom och legitimitet
hos potentiella användare dels för att nå ett ökat intresse och förståelse från politiken.
Skattebefrielsen av HVO-diesel var en förutsättning för utvecklingen och lanseringen av
Evolution Diesel. Genom skattebefrielsen skapades de nödvändiga ekonomiska förutsättningarna för att investera i produktionsanläggningar samt att konkurrera med den
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färdiga produkten mot befintliga fossildieselalternativ. Därutöver skapade samverkan
med skogsindustrin förutsättningar för att få tillgång till den nödvändiga skogsråvaran och gemensamt dela på riskerna genom saminvestering i en talldieselfabrik. Utan
starka nätverk med forskning, skogindustri, fordonstillverkare, transportörer och dialog
med Skattemyndigheten hade det inte varit möjligt att fullfölja utvecklingen och lanseringen av Evolution Diesel20.
Skalbarhet och potential • Ytterst begränsas all biodrivmedelsanvändning av tillgången
på bioråvara. I KNEGs tidigare resultatrapporter21 har möjlig biodrivmedelsanvändning
för tunga transporter på väg i Sverige uppskattats till 2 TWH vid 2020 och 7 TWh vid
2030, vilket motsvarar 13 respektive 65 procent av energibehovet. I en senare studie
utförd av Julia Hansson (IVL) och Maria Grahn (Chalmers tekniska högskola) har ett
intervall av biodrivmedelsanvändning för hela den svenska vägtransportsektorn beräknats till 7 till 16 TWh vid 2020 respektive 13 till 30 TWh vid 203022. Ytterligare en studie
gör en bedömning om cirka 9,4 TWh tillgängligt biodrivmedel vid 2030, baserat på
befintliga och planerade produktionsanläggningar23.
Den faktiska biodrivmedelsanvändningen är alltså svår att förutsäga men kommer att
bero på flera faktorer utöver tillgänglig bioråvara: institutionella förutsättningar på
nationell och internationell nivå (politiska visioner och mål, lagar, regler, skatter, avgifter etc.), acceptans hos tillverkare och användare, betalningsvilja hos framtida användare, efterfrågan på miljövänliga godstransporter, peak oil samt utveckling av nya och
vidareutveckling av befintliga fordon och bränslen.
Ökad transporteffektivitet – längre och tyngre fordon
Inom ökad transporteffektivitet har vi valt att studera längre och tyngre fordon närmare. I Sverige har utvecklingen gått i riktning mot allt längre och tyngre lastbilar.
1990 utförde lastbilsekipage med totalvikt över 50 ton 36 procent av de tunga lastbilarnas totala trafikarbete. 2011 var andelen 52 procent. Sedan slutet av 2008 pågår försök
med ännu längre och tyngre lastbilar än de med 25 meters längd och 60 tons totalvikt
som tillåts i Sverige idag. För timmertransporter har man i projektet En Trave Till (ETT)
testat ett 30 meter långt ekipage med totalvikt upp till 90 ton och i projektet Större
Travare (ST) 25 meter långa lastbilar med totalvikt upp till 74 ton. I ETTdemo går man
vidare med en serie projekt på bredare front (Skogforsk, 2013). Utöver rundvirkestrans
porter ingår där även flistransporter. Inom DUO2 kör man 32 meter långa ekipage med
styckegods mellan Göteborg och Malmö.
Godkännandet av längre transporter görs i dagsläget genom att Transportstyrelsen
meddelar en föreskrift för varje fordon över 25,25 meters längd. Trafikverket kan även
ge dispens för ekipage tyngre än 60 ton. Detta fungerar i försöksverksamhet men är
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För att även tillåta internationella
transporter med längre och tyngre fordon
krävs en förändring av EU-direktivet.

en allt för omständlig procedur i större demonstrationsprojekt. För att få längre och
tyngre lastbilar nationellt i större skala krävs ett förändrat regelverk som tillåter dem
på utpekade delar av vägnätet. Det kan göras genom förändringar i Vägtrafikförordningen så att dessa fordon tillåts på vägar som tillhör en ny bärighetsklass. Trafikverket
eller annan väghållare kan sedan godkänna lämpliga delar av vägnätet för den nya
bärighetsklassen. För att få tillåtelse att trafikera det utpekade vägnätet förutsätts att
man uppfyller speciella krav på vikt och längd. Fordonen ska även vara försedda med
ett speciellt övervakningssystem som gör det möjligt att kontrollera att fordonen bara
använder utpekat vägnät.
Förändringarna behöver baseras på genomförda försök, utvärderingar och forskning.
Den färdplan för High Capacity Transport (HCT) – väg som tagits fram inom ramen för
forum för innovation inom transportsektorn pekar på storskalig demonstration med
försöksregelverk mellan 2017 och 2020 och en kommersiell introduktion med ett färdigt regelverk efter 2020.
För att även tillåta internationella transporter med längre och tyngre fordon krävs
en förändring av EU-direktivet. Det finns fortfarande ett stort motstånd inom EU,
huvudsakligen byggt på oro för negativ inverkan på järnvägens konkurrenskraft. Vissa
medlemsländer är dock positiva och EU-kommissionen har i sin vitbok visat på behoven
att se över regelverket. Transporter mellan två länder som båda tillåter längre lastbilar
innebär inget problem, vilket nyligen klargjorts av EU-kommissionären Siim Kallas och
även inarbetats i ett direktivförslag från EU-kommissionen24.
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Ingående parter och deras roller • Genomförda och pågående projekt med längre och
tyngre fordon har involverat 20 – 30 olika aktörer och intressenter. För ETT och ST har
Skogforsk stått för projektledning och det har också funnits en gemensam styrgrupp
för projekteten
Akademi. Skogforsk har svarat för projektledning och utvärdering av kostnader, produktion, bränsleförbrukning och miljöbelastning. Även andra delar av akademin har
varit involverade i att studera trafiksäkerhetsaspekter (KTH och Chalmers genom SAFER
samt VTI) och konkurrensförhållandet mot järnväg (VTI). Framtagningen av färdplanen
för HCT-väg har gjorts inom ramen för CLOSER (ett projekt vid Lindholmen Science
Park). Införande och utvärdering av system för övervakning av fordon liknande det som
används i Australien för längre och tyngre fordon (IAP) studeras också (LTH).
Myndigheter. Trafikverket har varit pådrivande i arbetet och även haft en viktig roll
som infrastrukturhållare med uppgift att ta fram planer och implementera dessa så att
delar av vägnätet kan klara längre och tyngre fordon. Trafikverket har även finansierat
trafiksäkerhetsstudier.
Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn av regelverket men också för utvecklingen av det.
De kan själva utveckla egna föreskrifter men förordningar och lagar kräver beslut av
regering respektive riksdag. I dagsläget löses tillstånd för längre och tyngre fordon
genom att en speciell föreskrift beslutas för varje ekipage och sträcka, vilket tar både
lång tid och upplevs som byråkratiskt. Det är också svårt att balansera rollen mellan
tillsyn och utveckling av regelverk.
Myndigheter har också haft en viktig roll som forskningsfinansiärer genom Trafik
verket, Energimyndigheten och FFI programmet.
Infrastrukturhållare. Utöver Trafikverket har även Riksförbundet Enskilda Vägar varit
involverade för att tillsammans med Skogforsk studera konsekvenserna av tyngre
fordon på enskilda vägar.
Fordonstillverkare. Fordonstillverkare, trailertillverkare, påbyggare samt underleverantörer till dessa har gemensamt utvecklat fordonen. Till dessa aktörer kan också läggas
leverantören av övervakningssystemet, IAP, som gör det möjligt att följa var fordonen
är och på så sätt kontrollera att de bara använder tillåtet vägnät. Här har en av leverantörerna till det australiensiska systemet handlats upp. Leverantören kommer att stå för
system och rapportering om efterlevnad till användare och myndigheter.
Transportköpare/Varuägare. Skogsföretag, stålindustri och även massaindustri har
deltagit. Bland intressenterna finns även detaljhandel och grossister.
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Transportörer. Ett par transportörer har också varit involverade i ETT och ST samt
ytterligare en i DUO2. Även Sveriges Åkeriföretag har varit involverat i bl.a. utbildning
av förare.
Politik. Det finns en relativt positiv inställning till längre och tyngre fordon från
politiskt håll. Positivt är att det sänker kostnader för företagen och bidrar till minskad
miljöpåverkan. Negativ inställning handlar oftast om att man befarar försämrad trafiksäkerhet och att det skulle innebära ett hot mot järnvägstransporterna. Förändring av
Vägtrafikförordningen kräver också beslut från regeringen.
Drivkrafter • Motivet för transportköpare och transportörer är möjligheterna till sänkta
kostnader men även miljöskäl, främst minskad klimatpåverkan. För staten är motivet
stärkt konkurrenskraft, miljöskäl och att det innebär en effektivare användning av
infrastrukturen och därmed också ett minskat behov av utbyggnad av vägnät för att
klara ökad trafik. Detta leder till minskade kostnader för staten. För fordonstillverkare
och deras underleverantörer har det utöver miljöskäl även handlat om att skaffa sig ett
teknologiskt försprång som gör dem mer konkurrenskraftiga.
I ETT projektet reducerades bränsleförbrukningen per utfört transporarbete med
20 procent samtidigt som behovet av fordon och förare reducerades med 35 procent25.
Försöken med DUO2 visar på bränslebesparingar på 27 procent jämfört med vanliga
semitrailerekipage (40 ton/16,5 meter). Detta ger sammantaget tydliga incitament för
transportören att köra med längre och tyngre fordon.
Trafikverket har i åtgärdsplanen som lämnades i juni 2013 bedömt att kostnaderna
för förstärkning och nybyggnation av broar för att tillåta 25 meter långa fordon med
74 tons vikt till 2,1 miljarder kronor för vägarna E4, E6, E18, E20, 32, 40, 50, 5526. Detta
skulle även tillåta 32 meter och 80 ton. Samtidigt bedömer man att med en marknadsandel för längre och tyngre fordon på 13 – 27 procent till 2030 kan nuvärdet av samhällsvinsterna ackumulerat under perioden 2015 – 2054 beräknas till 11 – 24 miljarder kr27.
Hinder • Ett hinder i början av projekten har varit att det tagit relativt lång tid att få
tillstånd att köra med de längre och tyngre fordonen. Processen är i sig omfattande och
hanteringen av den har varit trevande. Erfarenheten visar att det är viktigt att det finns
ett tydligt stöd från såväl ledningen inom myndigheterna som från politiskt håll.
Andra hinder berodde på dåligt underbyggd kunskap hos olika aktörer och intressenter. Exempelvis hävdades att fordonen hade längre bromssträckor än konventionella
lastbilar, medan fakta tydligt visade att bromsförmåga, stabilitet och framkomlighet
var jämförbara med ett 60 tons ekipage28. Som nämnts ovan finns också farhågor för
att fordonen skulle vara negativa för trafiksäkerheten. En utredning från VTI visar att
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frågan är komplex men påpekar att man i analysen måste ta med att det totala antalet
fordon kan minska om längre lastbilar används29. Det pågår även ytterligare utredningar om trafiksäkerhetseffekter av bl.a. VTI och inom SAFER vid Chalmers. En längre
lastbil skulle teoretiskt kunna innebära en större risk genom längre omkörningstid. Vid
en hastighetsskillnad på 10 km/h mellan omkörande och omkört fordon och en extra
längd på 5 – 6 meter blir omkörningstiden ca 2 sekunders längre.
En annan farhåga är att längre lastbilar skulle innebära förändrade konkurrensvillkor
som skulle flytta transporter från järnväg till väg30. Konkurrens mellan trafikslag bör
generellt sett inte vara ett hinder för effektivisering av varje trafikslag. Om man förutsätter att en satsning på vägnätet för tyngre och längre fordon kommer att innebära
mindre satsningar på järnväg, vilket inte är givet, kan man se det som ett hot mot järnvägen. Det kan få järnvägssektorn att motarbeta längre och tyngre lastbilar. Man ser
framför sig att man kommer att gå miste om utvecklingspengar. Konkurrensytan handlar framförallt om långväga transporter, speciellt kombitransporter31. Resultaten från
två olika VTI-studier pekar på att nettoeffekten av längre lastbilar är minskade utsläpp
även då hänsyn tas till eventuell överflyttning från järnväg till lastbil som resultat av de
lägre transportkostnaderna32 33. I speciella fall, t. ex. i konkurrens med kombitransporter
kan en övergång till längre och tyngre lastbilar ge ökade utsläpp. Längre och tyngre
fordon kan i vissa fall öka möjligheterna till järnvägstransporter. Järnvägstransporter är
kostnadsmässigt speciellt konkurrenskraftiga för varor med hög vikt i förhållande till
varuvärdet, t. ex. timmer. Skogsindustrin har därför ett intresse av att använda järnväg
av kostnadsskäl (utöver miljönytta). Längre och tyngre fordon gör att man kan hämta
timmer längre ifrån järnvägen. Med kortare fordon kör man hellre direkt vilket leder
till en mindre andel järnvägstransporter.
De längre och tyngre lastbilarna ger normalt inget ökat vägslitage. Det beror på att
varje fordon har ett större antal axlar och att trycket från varje axel på vägbanan
därför inte ökar. Däremot kan ekipagets högre totalvikt skapa problem för en del broar
som kan behöva förstärkas. Även dåligt uppbyggda vägar kan innebära problem då
vägen inte återhämtar sig mellan tunga fordon. Det görs tester på detta i samband
med transporter från Kaunisvaara-gruvan i norra Sverige och det finns även förslag
om ytterligare försök 2014.
Ett potentiellt framtida hinder skulle kunna vara att man inte lyckas hålla ihop satsningen utan blir oense om mål, färdriktning och hastighet. Nu när man har testat
fordonen och ser att lösningen fungerar rent praktiskt är det möjligt att några aktörer
gärna vill starta i stor skala redan nu medan andra tycker att man först bör utvärdera
ytterligare. Infrastrukturhållaren ser förstås också ett behov av att först förstärka broar
m.m. innan man tillåter tunga fordon på dessa. Farhågan för detta hinder förstärks av
att Finland nyligen beslutat att tillåta 76 ton på hela vägnätet34. Detta kan få aktörer
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och intressenter att förespråka att man även i Sverige snabbt för tillåta längre och
tyngre fordon. Enligt Trafikverket i Finland skulle de föreslagna ändringarna under de
första åren sänka logistikkostnaderna med ca 60 miljoner euro per år för att därefter
leda till inbesparingar på ca 200 miljoner euro per år. I denna siffra har man räknat in
de extra kostnader som den höjda fordonsmassan orsakar vägnätet35.
Om ett politiskt parti har profilerat sig för en satsning på järnväg kan ett stöd för längre och tyngre lastbilar ses som ett svek från en del av väljarna. Det är då en pedagogisk
uppgift att förklara för väljarna varför man valt att ändra inriktning.
Hittills har projekten finansierats dels via allmänna forskningsmedel, dels genom att
aktörerna gått in med egna medel. Kostnaderna för att driva projekten ETT, ST, DUO2
etc har grovt räknat legat på 90 – 100 miljoner sedan 200836. Till detta ska läggas driftskostnader för åkerierna men de har också fått intäkter. En förutsättning för en fortsatt
utveckling är också att medel tillförs som gör det möjligt att rusta vägnätet för tyngre
och längre lastbilar.
Framgångsfaktorer • Viktiga framgångsfaktorer har varit att det funnits både en
gemensam bild av mål och vägen till detta mål. Med den nyligen framtagna färdplanen för HCT – väg finns goda förutsättningar även framöver. Farhågor finns dock som
nämnts ovan för en polarisering. Man har också haft med alla viktiga aktörer och även
flera intressenter. Inblandade aktörer från näringslivet har också kunnat se en långsiktig
vinning av att delta i projekten. När det gäller utveckling av ny teknik för tillämpningen
har det funnits en efterfrågan på den. Man har kunna sätta in den tekniska utvecklingen
i ett sammanhang.
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Skalbarhet och potential • Längre och tyngre fordon har en mycket god utvecklingsmöjlighet i Sverige. Frågan drivs framåt av vinstintresse från transportörer och transportköpare och kräver inga egentliga styrmedel annat än att möjliggöra transporterna.
Det handlar istället mer om att styra transporter till ett givet vägnät för att undvika
negativa konsekvenser av transporterna. Inom färdplanen för HCT-väg räknar man med
en demonstration på upp till 500 fordon mellan 2017 till 2020, för att därefter ha en
mer marknadsmässig introduktion. KNEG har tidigare bedömt att hälften av alla skogstransporter till 2030 kan ske med längre och tyngre lastbilar 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. I färdplanen för HCTväg bedömdes att längre och tyngre lastbilar kan komma att står för mellan 13 och 27
procent av transportarbetet på väg i Sverige 2030. Till 2050 bedömde KNEG att en tredjedel av lastbilstransporterna kan gå med längre lastbilar än idag med en bränslebesparing på 30 procent. På det vägnät som föreslås förstärkas för tyngre fordon i åtgärdsplaneringen går en relativt stor del av tunga lastbilstrafiken i Sverige. Med utnyttjande
av modulsystemet finns därför en mycket stor potential till uppskalning.

Det finns mycket lite statistik som
utförligt beskriver godsflöden i staden.
Kunskapen är minst sagt bristfällig
kring godsvolymer, varutyper,
fyllnadsgrader, fordon och flöden.
Stadslogistik
Sedan mitten av 1900-talet har transportarbetet stadigt ökat i Sverige. Det är sannolikt
att ökningstakten har varit större i storstadsregionerna än övriga landet. Sverige har
en av Europas kraftigaste urbaniseringar37 och städerna blir ett allt viktigare nav för
tillväxten. Under de senaste decennierna har arbetstillfällena gradvis minskat i glesbygden. Industri och handel har koncentrerats till storstadsregionerna där ytterområdena
tar en större andel av detaljhandeln. Denna strukturförändring medför ett ökat beroende av bil för privat konsumtion, ökade volymer av urbana godstransporter och mer
trängsel på den urbana infrastrukturen vilket, i förlängningen, orsakar mer utsläpp,
buller och trafikolyckor.
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Det finns mycket lite statistik som utförligt beskriver godsflöden i staden. Kunskapen
är minst sagt bristfällig kring godsvolymer, varutyper, fyllnadsgrader, fordon och
flöden38 39 40. Det försvårar nulägesbeskrivningar och analyser av förbättringspotentialer
av effektivare stadslogistik. Utmaningarna är flera för ökad effektivitet av stadslogistik
– hållbara affärsmodeller, lokalisering av samlastningscentraler, konkurrensvillkor mellan transportutförare, fysik planering, transportinköpsbeteenden, diversifierade behov
mellan transportköpare, egenintressen etc. Det finns ändå en övertygelse om att kunna
minska mängden tunga godstransporter och antalet fordonskilometer i tätorter genom
regleringar som miljözoner, lastzoner och tidsfönster eller effektiviseringar genom
samlastningsterminaler och samdistribution. Inte minst lyfts det fram i EU:s transportpolicy41 och betonas i regeringens Logistikforum som inrättades 2007. Ofta understryks
vikten av en nationell strategi men även lokal och regional planering för att nå ökad
tillgänglighet, minskad miljöpåverkan och attraktivare städer.
I Sverige har det genom åren tagits flera initiativ till att förmå transportörer att
samverka kring godstransporter i städer. Samdistributionslösningar har testats i Linköping, Borlänge och Gamla Stan i Stockholm. Samordnad varubeställning och smartare
beställningsrutiner för ökad fyllnadsgrad och färre försändelser har testats i stadsdelen
Lundby i Göteborg samt i Uppsala. Samlastat gods med c/o-adress har testats för Svenska
Mässan i Göteborg och i Stockholm. Även om flera projekt har visat att det finns stora
möjligheter att reducera trafikarbetet – i enstaka fall upp till 50 procent – har få lyckats
etablera fungerande logistiksystem som tillgodoser transportörernas affärsmässiga
intressen och överlever projekttiden42 43.
I Göteborg har under senare år ytterligare några initiativ tillkommit. Ett sådant är
Göteborgs godsnätverk som leds av Göteborgs stads trafikkontor där intresseorganisationer, varuägare, fastighetsägare, transportörer samt forskning samlas för att
gemensamt skapa bättre förutsättningar för effektivare logistik i centrala Göteborg.
Nätverket möjliggör en plattform för att identifiera och diskutera nya lösningar för
distribution av gods i staden, sprida kunskap och erfarenhet mellan deltagarna, nå en
bredare förankring i beslutsfattande gällande godstransportfrågor samt ge en större
insikt i den kommunala verksamheten och därigenom skapa en större delaktighet från
näringslivet.
Ett annat. ex.empel är pilotprojektet Stadsleveransen som startades under hösten 2012
med målsättningen om att minska tunga fordonsrörelser i Göteborgs innerstad. Gods
som tidigare distribuerats direkt till butiker anländer till en central godsmottagning
(mikroterminal) för samdistribution till de deltagande butikerna med mindre elfordon.
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KNEG-projektet Klimatsmart citydistribution bildades 2010 med målsättningen att på
kort tid utveckla effektivare och klimatvänliga lösningar för stadsdistribution. I projektet ingår både godsmottagare, transportörer, bränsleproducenter och fordonsproducenter. Insatserna fokuseras på effektivare stadsdistribution, förnyelsebara drivmedel
samt energieffektiva fordon.
Ingående parter och deras roller
Akademi. Chalmers tekniska högskola är i egenskap av neutral aktör ordförande i
Göteborgs godsnätverk. Genom den forskning som drivs inom logistik- och transportområdet bidrar Chalmers med expertis och kan ge de övriga deltagarna i nätverket ett
forskningsperspektiv på kostnadseffektiviseringar, miljövinster, logistiska utmaningar och
internationella exempel på stadslogistik. Chalmers ingår även indirekt i Stadsleveransen
genom projektet Sendsmart, som är ett samverkansprojekt med deltagare från näringsliv, samhälle och akademi med uppgift att skapa hållbara lösningar för godstransporter
i stadsmiljö. I Stadsleveransen bidrar Chalmers med utvärdering och uppföljning.
Myndigheter. Trafikverket är en aktiv part i Klimatsmart citydistribution och bidrar med
rådgivning och stöttning.
Kommun. Göteborgs stads trafikkontor har ett utpekat ansvar för godstransportfrågor
i staden. Drivna av en vision om att bibehålla och utveckla Göteborg som Nordens
logistikcentrum är Trafikkontoret initiativtagare och aktiva i flera projekt med syfte att
utveckla olika dimensioner av logistiken. Göteborgs godsnätverk och Stadsleveransen
är två egna initiativ där Trafikkontoret är sammankallande respektive projektägare.
Fordonstillverkare. AB Volvo deltar i Göteborgs godsnätverk genom utvecklingsbolaget
Volvo Technology. I godsnätverket bidrar Volvo Technology med specialistkompetens
om logistik- och transportlösningar.
Volvo Lastvagnar deltar i Klimatsmart citydistribution och levererar de fordon som
testar och demonstrerar elhybriddrift, metandieselteknik (fordonsgas och HVO-diesel),
RME samt DME.
Drivmedelsleverantör. Preem och FordonsGas deltar båda i Klimatsmart citydistribution.
I projektet levererar Preem Evolution Diesel och DME-bränsle medan FordonsGas levererar fordonsgas.
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Transportörer. Schenker, DHL, Posten, TGM (Åkeri), Fraktkedjan, Lindome Flyttnings
byrå, Green Cargo och Haga Mölndals Lastbilscentral deltar alla i Göteborgs godsnätverk och är där centrala aktörer för att, tillsammans med kommunen och övriga
deltagare, diskutera utvecklingsmöjligheter för Göteborgs citylogistik. Genom att tidigt
involvera godstransportaktörerna i dialog om nya lösningar för stadslogistiken ökar
möjligheten att nå en bredare förankring i beslutsfattandet.
Politik. I Göteborg har stadslogistikfrågorna ett indirekt politiskt stöd genom till
sättandet av en tjänst på Göteborgs Trafikkontor med ansvar för godstransporter
inom kommunens gränser. Logistikforum drivs på uppdrag av Sveriges regering med
infrastrukturministern som ordförande..
Övriga. I Göteborgs godsnätverk och Stadsleveransen ingår flera av de största ägarna
av fastigheter i Göteborgs centrala delar. De representerar en viktig målgrupp för diskussion om utvecklingsmöjligheter med kopplingar till godstransporter i staden samt agerar
också som delfinansiärer av den verksamhet som bedrivs inom Stadsleveransen. Även
Göteborgs Köpmannaförbund och Innerstaden ingår i de båda samarbetena där de tillvaratar handelns intressen och verkar för att göra Göteborgs stadskärna attraktivare.
Drivkrafter • En effektivare stadslogistik syftar till att minska samhällsekonomiska kostnader genom minskat trafikarbete från urbana godstransporter. Färre fordonsrörelser
ger mindre trängsel, färre olyckor, minskat buller och mindre miljöpåverkan. Därmed
skapas en attraktivare stad för invånarna genom ökad trygghetsupplevelse och bättre
miljö, samt bättre villkor för näringslivet genom färre störningar i den urbana infrastrukturen. Det är dessa drivkrafter som gör att allt fler städer försöker skapa initiativ
till samordning av godstransporter och att myndigheter och politik i högre grad börjar
uppmärksamma området.
Både Göteborgs godsnätverk och Stadsleveransen drivs i hög grad av de politiska målen
i Göteborg om att skapa en attraktivare stad för invånarna och näringslivet. Klimatsmart
citydistribution har, i jämförelse, ett större fokus på att hitta lösningar för en minskad klimatpåverkan och som, rätt paketerat, kan spridas till andra städer och skapa affärsnytta
för de ingående näringslivsaktörerna.
Företagsimage kan vara ytterligare en drivkraft för de transportörer och transportköpare
som vill skapa en tydligare miljöprofil. Däremot är intresset för att ställa miljökrav på
transporter hittills svagt från varumottagare och slutkonsumenter 44.
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Hinder • Trots den tydliga samhällsnyttan av effektivare stadslogistik har det visat sig
svårt att i praktiken hitta bestående lösningar.. Från ett aktörsperspektiv är området
heterogent. Varumottagare, fastighetsägare och kommun ofta saknar kunskap och
kompetens om logistik (Lindholm, 2012), och deras intressen sammanfaller inte alltid.
Transportföretagen utgörs av ett fåtal stora och många små med skilda möjligheter
till stordriftsfördelar och organisation. De flesta städer saknar strategier, planer och
ansvarsdelegerande av godstransporter. Traditionellt har personresor prioriterats av
kommunala förvaltningar och godstransportsfrågorna saknar ägare trots att de är
viktiga för städers tillväxt och attraktivitet.
Statistik för urbana godstransporter saknas antingen helt, eller är utspridd på många
aktörer. Den är därför ofta otillgänglig eller har otillräcklig upplösning för att brytas
ner över trafikslag, godstyper och tid. Det försvårar möjligheterna att skapa relevanta
nulägesbeskrivningar och behovsanalyser.
Utifrån transportörsperspektivet saknas ofta incitament för att ändra befintliga logistikupplägg som i stor utsträckning har utvecklats utan samhällets inblandning. Det som
är samhällsekonomiskt lönsamt har inte alltid samma logik för en transportverksamhet.
I synnerhet stöter samdistributionslösningar på motstånd från transportörer, då de kan
innebära en anonymisering av det egna varumärket, inte är tillräckligt konkurrensneutrala, minskar värdefulla kundrelationer mellan transportör och transportköpare
och sällan ger tidsbesparingar. Varumottagare, å andra sidan, står sällan för transportkostnader eftersom de oftast inkluderas i varans pris, och har därmed få incitament
för förändrat beteende. Samdistribution kan betyda färre leveranser och vid tider på
dygnet när butiker saknar bemanning samtidigt som transportkostnaden kan bli något
högre. Därutöver kan lokalisering av samlastningscentraler vara en utmaning. Förutsätter samlastningen att många och utspridda transportörer involveras för att nå tillräckliga
godsvolymer kan trafikarbetet totalt sett öka45.
I Klimatsmart citydistribution visade det sig svårt att få de ingående transportörerna att
kunna komma överens om en marknadsuppdelning av en samdistributionslösning och
bibehålla konkurrensneutralitet, samtidigt som det var ett svalt intresse för de butiker
som inbjöds till att diskutera konceptet.
Sammantaget kännetecknas urbana godstransporter av många inblandade aktörer med
olika förutsättningar, kunskap och intresse. Stadslogistiken är som konsekvens av bristande styrning och samordning suboptimerad, där enskilda transportörer effektiviserar
egna system oberoende av parallella aktörer.
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Framgångsfaktorer • För att realisera de förbättringspotentialer som finns inom stadslogistiken är styrning, samordning och samverkan nyckelfaktorer. Kommunpolitiker
behöver i större omfattning ta ansvar för de urbana godstransporternas utveckling och
delegera tydligare ansvar inom den kommunala förvaltningen för strategiarbete och
planering. Långsiktigt krävs koordinering mellan förvaltningar med samhällsplaneringsuppdrag och de som ansvarar för utveckling av trafikfrågor och gaturummet. Därutöver
har nationella myndigheter ett särskilt ansvar för att precisera allmänna riktlinjer för de
urbana godstransporternas utveckling och förvaltning.
För att tillgodose och balansera mellan samhällets intresse och transportörer, transportköpare och varumottagares krävs en bred dialog. Samdistributionslösningar förutsätter
i stor utsträckning hänsyn till transportörers konkurrensneutralitet och bör utformas för
att säkerställa fri konkurrens och integritet. Det är bakgrunden till Göteborgs godsnätverk, där Göteborgs stads trafikkontor framgångsrikt samlat berörda aktörer närmare
den kommunala beslutsprocessen. Det ökar de lokala aktörernas förståelse för varandras
intressen och utmaningar. Nya koncept för effektivare stadslogistik kan diskuteras fort
löpande utifrån en helhetssyn och med större hänsyn till intressekonflikter.
Stadsleveransen initierade tidigt ett samarbete med intresseorganisationer för innerstadens näringslivsutveckling. Att föra en lösningsorienterad dialog med en stark representantförening är lättare än med enskilda butiker som saknar både tid, kunnande och
intresse för logistikfrågor. Därefter kan transportupphandling göras mot marknadens
transportörer.
Effektivare stadslogistik syftar ytterst till stadens och samhällets bästa, varför också
kommuner har ett särskilt ansvar för att antingen driva eller skapa rätt förutsättningar
för sådana lösningar. Få andra aktörer kan förväntas ha tillräckliga incitament för att ta
egna initiativ.
Skalbarhet och potentialer • En effektivare stadslogistik begränsas främst av styrning,
samordning, engagemang och hållbara affärsmodeller. Skalbarheten i effektivare stadslogistiklösningar är således hög och de flesta städer kan t. ex. genom den kommunala
förvaltningen bilda lösningsorienterade nätverk och skapa initiativ. Fysiska faktorer
som centraliserad handel och förekomst av gångsfartsområden formar olika grundförutsättningar för samdistribution respektive, enligt Stadsleveransens koncept, etablering
av mikroterminaler.
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Effektiviseringspotentialer i termer av reducerat trafikarbete av effektivare stadslogistik är svåra att generalisera. Dels på grund av det bristande statistikunderlaget för
urbana godstransporter, dels på grund av att en stor del av trafikarbetet utförs av lätta
fordon i firmatrafik, det vill säga fordon utanför den organiserade speditörsverksamheten. Dessutom varierar förutsättningarna avseende lokal transportefterfrågan och
geografisk spridning av godsmottagare och transportverksamheter.. Enskilda projekt
visar ändå en potential på upp till 50 procents reduktion av trafikarbetet.

Genom att ställa relevanta
miljökrav på transporten kan
miljöpåverkan minska.

Upphandling av transporter – miljökrav entreprenader
Transporttjänster köps av såväl privata som offentliga aktörer. Oftast ingår också
en transport när en vara köps. Genom att ställa relevanta miljökrav på transporten
kan miljöpåverkan minska. Störst effekt fås om flera aktörer går samman och ställer
gemensamma krav.
Inom Q3-forum för hållbara transporter 46, bestående av ett 80-tal medlemmar från olika
delar av transportbranschen, har man utvecklat ett gemensamt verktyg för att ställa krav
på transporter. Det används vid upphandling inom både privata och offentliga sektorn.
Kraven består av baskrav som alla transportörer måste uppfylla och bedömningskrav
inom områdena arbetsmiljö, miljö och trafiksäkerhet där transportköparen kan välja
nivån som transporterna ska hålla. Verktyget innehåller även en uppföljningsdel.
Ett annat samarbete är NTM, nätverket för transporter och miljö47, som under lång tid
utvecklat metoder för att beräkna gods- och persontransporters miljöprestanda. Utöver
beräkningsmetodik erbjuder de också verktyg för bedömning av leverantörer och ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom området transporters miljöpåverkan.
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Miljöstyrningsrådet utvecklar gemensamma miljökrav för offentlig upphandling. Där
finns också förslag på krav på godstransporter48. Dessa avser bl.a. krav på högsta rullmotstånd på däck, sparsam körning, alternativa drivmedel samt miljöledningssystem
hos den som levererar transporttjänsten. Kriterierna är inte tänkta att användas vid
upphandling av entreprenader där man istället hänvisar till de miljökrav som används
av Göteborgs stad, Malmö stad, Stockholms stad och Trafikverket49. Vi väljer här att
studera entreprenadkraven speciellt.
Miljökrav i entreprenader är ett bra redskap när:
1) ett miljöproblem med stark koppling till den verksamhet som handlas upp finns,
2) upphandlingssituationen är ett relevant redskap t. ex. för att få övergång till ny
och definierad teknik t. ex. EU-klassade fordon,
3) det finns en mätbar nytta och uppföljning är möjlig och rimligt enkel.
De gemensamma miljökraven för entreprenader har sin historik i miljökrav som dåvarande Vägverket och storstäderna började ställa på 1990-talet. Kraven har hittills inte
varit inriktade på klimat i så stor omfattning utan till stor del handlat om avgaskrav på
fordon och maskiner. Klimatfrågan var inte lika uppmärksammad när kraven kom till
men under åren har det funnits ett tryck att även ställa klimatkrav. Det finns krav på att
entreprenören ska bedriva ett systematiskt miljöarbete. Det innebär krav på miljöpolicy,
att man har en utpekad ansvarig, att man har identifierat miljöaspekter och satt upp
miljömål för verksamheten samt följer upp dessa och genomför åtgärder. I miljöplanen
ska även ingå en beskrivning av uppskattad energianvändning, fördelad på energislag,
samt en plan för hur entreprenören avser att spara energi inklusive uppskattad
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besparingspotential. För personbilar och lätta lastbilar ställs även krav på högsta
deklarerade koldioxidutsläpp, men eftersom dessa fordon inte står för så stor andel
av entreprenadens energianvändning har effekterna varit begränsade.
Göteborgs stad har kompletterat de gemensamma kraven med tilläggskrav på förnybara
drivmedel och bonus för tunga miljöfordon. Tilläggskravet på förnybara drivmedel innebär bl.a. att bränslet ska baseras på minst 10 procent förnybar råvara. För tunga miljöfordon finns en egen definition som inkluderar fordon som kan köras på etanol eller gas
samt hybrider.
Bilden innan de gemensamma miljökraven kom till var rörig. Beställare från stat och
kommuner ställde olika krav. En del kommuner ville driva kraven längre medan Vägverkets inställning var att kraven skulle leda mot målet på ett kostnadseffektivt sätt.
Klagomål fanns från entreprenörerna mot spretigheten. Vägverket tog initiativet att ta
fram gemensamma krav. Principen för att ställa krav skilde sig till att börja med genom
att städerna ställde absoluta krav medan Vägverket hade ett bonussystem där man i
upphandlingen kunde tillgodoräkna sig bra miljöprestanda för maskiner som uppfyllde
bättre euroklasser samtidigt som det var tillåtet att använda från avgassynpunkt sämre
maskiner men att man då också fick mindre betalt. För storstäderna och andra känsliga
miljöer låg bonusen på en högre nivå.
Vägverkets bonussystem övergavs vid senare uppdateringar av kraven till förmån
för absoluta krav. Detta motiverades av att det då var relativt små skillnader mellan
avgaskraven och att EU-klassernas stegring i sig var nog för att driva utvecklingen. Utmaningen låg nu mer i att förhindra att det som var sämst kom tillbaka på marknaden.
Branschen hade också fått tid på sig med bonussystemen att på ett mer smidigt sätt
anpassa sig till kraven. Det fanns dock de som fortfarande hade kvar gamla fordon och
maskiner. Städerna hade redan från början absoluta krav och när Vägverket övergav
bonuskraven blev de generella kraven gemensamma. Bonus kan, som i Göteborg,
användas i tilläggskrav. För känsliga områden där t. ex. miljökvalitetsnormer för utomhusluft riskerar att överskridas gäller skärpta krav på t. ex. avgasutsläppen. En trend är
också att utvecklingen går mer mot funktionella krav än krav på enskilda fordon.
Inom Trafikverket pågår även utveckling av en metod för att räkna på och följa upp
livscykelutsläppen från infrastrukturen inkluderande byggande, drift, underhåll, rivning
och trafik. Den kan göra det möjligt att framöver ställa miljökrav inriktade på klimat.
I samband med upphandling av entreprenader är det vanligt att ställa krav på en viss
standard t. ex. vad gäller vinterväghållning. Kraven utgår från bl.a. trafikering, men
kan i än högre grad ta hänsyn till den totala energianvändningen och utsläppen från
drift och de fordon som trafikerar vägen vars rullmotstånd beror på snödjupet.
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Ingående parter och deras roller • De parter som har varit involverade har huvudsak
ligen varit kopplade till besluten av kraven och upphandlingen i Trafikverket och de
tre storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm. Entreprenörer och branschorganisationer har utöver att vara mottagare av kraven även deltagit i dialog vid utformning
av krav.
Kraven har även spridning utanför denna sfär. De används av bl.a. vissa statliga (t. ex.
Svedavia) och kommunala verksamhetsutövare. Även om ingen kartläggning finns är
det troligt att om man ställer några krav så är det dessa krav som kommunerna utgår
från. Miljöstyrningsrådet hänvisar också till kraven.
Drivkrafter • För dåvarande Vägverket var en drivkraft att man ville vara föregångare
i miljöfrågor. Det är även uttalat att myndigheter ska vara drivande i miljöfrågor. En
inställning har också varit att man ville åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt
sätt. Harmoniseringen i sig var också något som var positivt för branschen och även gav
en ökad kostnadseffektivitet.
Även för kommunerna har profilering i miljöfrågor varit viktigt. Samtidigt har lokala
problem med överskridande av miljökvalitetsnormer varit ett skäl för att genom krav
minska utsläppen och förbättra luftkvaliteten.
Bonussystemet som Vägverket använde var i början framgångsrikt för att driva på mot
minskade utsläpp när det fanns stor spridning i avgaskrav och fordonspark. Kommunerna skötte undantag från de absoluta kraven med dispenser. Idag med mindre skillnader
sätter de absoluta kraven en lägsta nivå. Pilotkrav och bonus kan också vara ett effektivt
sätt att få in ny teknik. Göteborgs stad införde sin bonus för tunga miljöfordon i slutet
av 2012 och det är ännu för tidigt för att se vilka effekter det har fått.
Hinder • I början hade dåvarande Vägverket och de tre storstäderna inte samma målbild. En större enighet har tillkommit efterhand med de nu gemensamma miljökraven.
Banverket hade till skillnad från Vägverket inga generella miljökrav på fordonen som
användes i entreprenader. När de nya kraven bereddes 2009 och det även var känt att
Trafikverket skulle bildas blev det klart att kraven skulle gälla även för järnvägsentreprenader. Separata möten hölls med entreprenadbranschen sista halvåret innan kraven
skulle börja gälla och man kom då överens om övergångsbestämmelser där kraven börjar
gälla två respektive fem år senare. Kraven är inte lika högt ställda på järnvägsfordon.
Möjlighet till dispenser finns också för udda fordon och maskiner samt för sådana med
lång livslängd.
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Övergången från bonussystem till fasta krav innebar också en omställning för en del
entreprenörer som hade kvar gamla fordon. Med ett bonussystem skulle man få mindre
betalt per timme men med absoluta krav fasas vissa fordon och maskiner ut och får inte
längre användas.
Om uppföljningen och kontrollen av kraven är bristfällig innebär det en stor risk för att
de inte följs. Det leder också till en snedvriden konkurrens genom att kostnaderna för de
entreprenörer som inte följer kraven kan klara sig undan med lägre kostnader än de som
följer kraven. Om kontroll och krav på uppföljning sedan skärps kan det också innebära
problem då entreprenörer som tidigare inte följt kraven på mycket kort tid kan behöva
göra omställningar för att uppfylla dem. Brist på lämpliga uppföljningsverktyg både
internt inom Trafikverket och hos entreprenörer har tillsammans med bristande kontroll
inneburit att det funnits brister i uppföljningen. Detta har också förekommit hos kommuner. Många olika underentreprenörer har inte gjort detta lättare. Kraven ställs på
huvudentreprenören.
Kommunerna är direkt politiskt styrda vilket innebär att kraven måste beslutas av politiskt nämnd, vilket kan ta tid. När de sedan är beslutade är de svåra att ändra och det
tar också lång tid att få igenom förändringar. På dåvarande Vägverket och Trafikverket
kunde/kan kraven snabbare förändras om det finns behov. Den snabbare processen i
Trafikverket kan dock innebära att verksledningen inte är lika engagerad.
Långtgående krav är enklast att klara för större entreprenörer som kan flytta runt sina
fordon och maskiner och använda de bästa i den aktuella entreprenaden. Samtidigt
får man enligt konkurrenslagstiftningen inte gynna enskilda entreprenörer. Det gör att
man inte kan driva kraven allt för långt.
Det har funnits och finns en osäkerhet vilka krav som får ställas inom ramen för
lagstiftningen. Detta begränsar kreativiteten vid framtagning av generella och objekt
specifika krav.
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Inom entreprenadbranschen sker ofta en kostnadsreglering i efterhand baserad på hur
priser förändras på de resurser som används inom entreprenaden. Trafikverket gör specifik reglering utifrån bland annat drivmedel (diesel) i relevanta fall utifrån beslutade
riktlinjer50. Den specifika regleringen för diesel utgår från faktisk förbrukad mängd
diesel samt skillnaden mellan dieselpris under entreprenaden och vid anbudet enligt
SCB:s Entreprenad index. Konstruktionen gör att energieffektiviseringar vid stigande
dieselpris inte blir lika lönsamma som om kostnadsreglering inte hade genomförts.
Denna typ av reglering utifrån prisförändringar på drivmedel är vanlig inom hela transportbranschen51 52. Det gör att köparen tar risken för bränsleprishöjningar. Detta borde
därmed också ge incitament för köparen att ställa krav på utföraren att genomföra
energieffektiviseringar.
Framgångsfaktorer • Framgångsfaktorerna för de krav på avgaser som ställts
har varit att:
•	Man på ett tidigt stadium kunde visa på resultat.
•	Det fanns ett stöd från branschen, man tyckte kraven blev enkla och begripliga
men gillade framförallt blev det en harmonisering.
•	Det fanns ett bra samarbete och dialog med branschen.
•	Det fanns en transparens varför kraven ställdes.
•	Kraven var verifierbara.
•	Kraven var möjliga nå.
•	Man gjort ett bra jobb hittills och fått respekt för det.
Samsynen inom beställarkollektivet och inom Trafikverket skulle dock kunna bli bättre.
Man behöver arbeta mer för att få förståelse om varför kraven ser ut som de gör. För
den oinitierade förefaller det ofta enkelt att lägga till ett krav. Krav på relevans, konkurrensneutralitet och framför allt verifierbarhet gör det dock ofta mer komplicerat.
Formulerande, meningsfulla, kostnadseffektiva, och uppföljningsbara klimatkrav kan
bli en framtida framgångsfaktor. Samtidigt måste man alltid överväga i vilka avseenden
det faktiskt är lämpligt att driva klimatarbetet inom just upphandlingsprocessen.
Skalbarhet och potential • Nuvarande krav används i stor utsträckning redan i Sverige,
även av andra än de inblandade parterna. Kan man även utforma bra klimatkrav och
ge dem samma spridning som övriga miljökrav finns därför stora möjligheter.
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Diskussion och slutsatser
Samarbeten ger drivkraft
Varför samarbete? • Ingen aktör kan på egen hand ta ansvar för att genomföra så
breda och omfattande förändringar som krävs för att nå de klimatpolitiska målen för
transportsektorn. Många åtgärder är komplexa och kräver inblandning av flera olika
aktörer för att utveckla, testa och demonstrera nya lösningar. Tillsammans behöver
forskning, företag och samhället skapa möjligheter för effektivare fordon, nya biodriv
medel och effektivare logistik. I denna rapport har ett flertal exempel lyfts där sam
arbete har varit den gemensamma nämnaren och där utbyte av kunskap, erfarenhet
och förmågan att gemensamt angripa hinder och utmaningar har varit de enskilt
viktigaste framgångsfaktorerna. Ofta har dessa samarbeten trippel helix-karaktär med
forskning och företag i gemensamma satsningar tillsammans med myndigheter. I t. ex.
fallet med längre och tyngre fordon har totalt ett 30-tal olika aktörer varit inblandade.
I fallet med flera liknande aktörer finns också fördel att de då kan lära av varandra.
Faktorer för framgångsrika samarbeten • Av exemplen på samverkansprojekt kan man
se ett relativt tydligt mönster för framgång.
•	Nyckelaktörer samlas kring ett gemensamt problem som man är överens om
•	Dessa enas om ett gemensamt mål
•	Tillsammans tar man fram en gemensam strategi, d.v.s. vägen till målet
•	Arbetet följs sedan upp och åtgärder/strategi justeras så att målet nås
•	Samarbetsparterna deltar med respekt för varandras kunskap och roller
•	Forskning, företag och myndigheter – så kallad trippel helix – i samma projekt skapar goda förutsättningar för att överkomma hinder och utmaningar inom projektet
För att aktivt få ingående aktörer att medverka behövs fungerande affärsmodeller och
incitament tillsammans med en ömsesidig respekt för varandras roller och expertis.
För att få satsningar att överleva projekttiden har affärsmodeller visat sig vara särskilt
avgörande. Detta visas inte minst i projekt kring samordnad stadslogistik, där kommuner och samhället i övrigt har tydliga incitament och vinster av samordnade godstrans
porter samtidigt som speditörer, transportörer och godsmottagare inte alltid ser en
omedelbar vinning av ett medverkande. För att möjliggöra de effektiviseringspoten
tialer som finns för samordnad citydistribution är det därför naturligt att kommunen
tar en ledande roll i samarbetet.
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För att få ett kraftfullt engagemang av aktörerna kring ett gemensamt problem krävs
ett tydligt stöd från företagsledning, ledningen i offentliga organisationer och politik.
Initialt i projekten är det viktigt med kunskapsuppbyggnad och diskussion mellan de olika
aktörerna så att man får en gemensam bild av problemet. Informationsspridning och
kommunikation är viktigt under hela projekttiden och vid avslut för att skapa intresse
hos potentiella användare. Politiken behöver också få kunskap för att ge rätt incitament
och styrmedel. I t. ex. fallet med entreprenader handlar det också om att få förståelse för
de krav som ställs. Något som är viktigt för att de ska accepteras och tillämpas.
Betydelsen av tydliga mål märks tydligt i alla samverkansprojekten. Vad gäller längre och
tyngre fordon har man haft en tydlig målbild och har nu också tagit fram en gemensam
färdplan. Samverkan kring entreprenadkrav gick i början trögt när Trafikverket och kommunerna hade olika målsättningar och strategier. När man gick samman var det också
något som underlättade för branschen.

Tabell 6: nyckelaktörer och åtgärdstyper.
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Politiker nationellt och EU

Åtgärder

X
X

X
X

X

X

X

En fungerande uppföljning kan vara avgörande för att få goda resultat av ett projekt.
Uppföljningen i sig skapar incitament för att genomföra åtgärder. I t. ex. fallet med
upphandling av entreprenader finns en stor risk att avtalade åtgärder inte genomförs
eller mål inte uppnås om uppföljning saknas eller är bristfällig. Det blir inte heller konkurrens på lika villkor om några följer kraven medan andra väljer att inte följa dem.
För att uppföljningen ska fungera behövs verifierbara krav.
Viktiga samarbeten som saknas inom sektorn • Trots ett flertal försök finns fortfarande
få exempel på lyckade satsningar för att etablera samdistribution i städer. Som tidigare
nämnts har det visat sig svårt att skapa ett tillräckligt intresse från både transportörer
och godsmottagare att överge befintliga system, som i hög utsträckning har utvecklats
utan inblandning av kommuner eller myndigheter, som t. ex. gemensamma samlastningscentraler. Ett första viktigt steg för kommuner som vill minska fordonsrörelser
i tätorten kan vara att, likt Göteborgs godsnätverk, samla berörda aktörer från den
lokala handeln och transportbranschen tillsammans med transportansvariga tjänstemän i ett forum där gemensamma mål och riktlinjer kan etableras. Ett sådant forum
bör vara konstruerat så att det uppfattas som en neutral och lösningsorienterad arena
driven av en samlad vision om att skapa en attraktivare stad för både invånare och
näringsliv. Vidare har kommuner en central roll i att fastställa förutsättningarna för
stadslogistiken. De kan genom lokala trafikföreskrifter begränsa tyngd, längd och höjd
för de fordon som trafikerar stadskärnor, ange tidsfönster för tillåten distribution eller
tillgång till lastplatser och kollektivtrafikkörfält53 och är följaktligen lämplig för att skapa
nya initiativ för en effektivare stadslogistik. Men det förutsätter i stor utsträckning att
det finns både ett intresse bland de kommunala politikerna och ett delegerat ansvar för
godstransportfrågorna i den kommunala tjänstemannaorganisationen.
Vad gäller upphandling av entreprenader är detta samarbete i dagsläget avgränsat
till Trafikverket, kommuner och entreprenörer. Här skulle man med fördel kunna
knyta till sig akademin i större grad. Om man kan hitta lämpliga projektformer bör
man också knyta till sig entreprenörer samt drivmedels- och fordonsindustri (inklusive
arbetsmaskiner).
Det finns en stor potential i effektivisering av tunga lastbilar. För att den ska kunna
utnyttjas till fullo krävs ett samarbete mellan ett antal olika parter. Lastbilstillverkaren
svarar för effektivisering av motor och transmission samt att bygga in eventuell hybridisering. Den aerodynamiska utformningen är dock ofta avgränsad till hytt och luftriktare medan en påbyggare och trailertillverkare ansvarar för att resten av fordonet
får en aerodynamisk utformning och optimerad vikt. Däcktillverkaren har också en del
genom att ta fram däck där lågt rullmotstånd vägs av mot andra egenskaper. Slutligen
ska fordonsköparen göra ett antal olika val som sammantaget ger ett fordon med god
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bränsleekonomi i kombination med att antal andra viktiga egenskaper. Påbyggare och
trailertillverkare är ofta mycket mindre än fordonstillverkarna och har ofta inte de forskningsresurser som krävs för att göra en aerodynamisk utformning eller viktoptimering.
Det skulle därför vara en fördel att knyta ihop dessa med fordonstillverkare, akademi
och fordonsköpare i projekt eller demonstrationsprogram som även inkluderar myndigheter för finansiering och kommunikation av resultat. Trafikverket har redan idag en
webbsida om ”klimatsmarta val av tunga fordon”54 där tips ges om vad man bör tänka
på vid köp av lastbil för att minska klimatpåverkan och bränsleförbrukning. Denna skulle
kunna användas för att kommunicera resultat från ett sådant demonstrationsprogram.
På lite längre sikt är elektrifiering av vägnätet och den tunga trafiken en viktig förutsättning för att minska användningen av fossila bränslen. Detta kommer kräva sam
arbeten mellan delvis nya aktörer. Det är viktigt att gemensamt beskriva problembilden
och enas om gemensamt mål och strategi. Forum för transportinnovation har tagit
initiativ till framtagning av en färdplan för elektrifiering av vägtransporter som kan
utgöra grund för ett samarbete inom området.
Vilka samarbeten behöver stärkas inom KNEG? • Inom ramen för KNEG-samarbetet har
flera projekt genomförts där majoriteten har fokuserat på att testa och demonstrera
nya bränslen, fordon och fordonskoncept. För att få ökad spridning av den kunskap
och erfarenhet som byggts upp inom KNEG, och även skapa förutsättningar för fortsatt
utveckling av nya lösningar, behövs ytterligare närmare samarbete etableras med
både forskning, varuägare och kommuner. Varuägare är en särskilt viktig grupp för
att kunna diskutera och upphandlingsfrågor av miljövänliga transporter och utveckla
affärsmodeller. Tillsammans med kommuner kan nya initiativ tas inom stadslogistik
och samdistribution i jakten på hållbara affärsmodeller som tillgodoser både städers
strävan efter minskad trängsel, buller och bättre luftkvalitet, näringslivsidkares behov
av pålitliga varuleveranser samt transportnäringens möjligheter att agera på en konkurrensneutral marknad med bibehållen integritet. I båda exemplen fyller forskningen
en tydlig funktion i att bistå med kunskap, helhetssyn, internationella perspektiv och
uppföljning samt utvärdering.
Behov av fler aktörer i KNEG? • I dag har KNEG ingen medlem som företräder upp
handlingsfrågor och varuägarperspektivet. Det försvårar möjligheterna att utveckla och
testa affärsmodeller för upphandling av miljövänliga transporter och intermodalitet.
Detsamma gäller kommuner och stadslogistiken.
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Trafikverket är en stor upphandlare av entreprenader i vilka transporter är en viktig
del. De samarbeten som Trafikverket har är där avgränsade till kommuner som inte
ingår i KNEG. Som påpekats ovan saknas det viktiga aktörer i form av fordons- och
drivmedelsleverantörer och akademi i de samarbeten som Trafikverket har inom
entreprenadupphandling. Detta är aktörer som redan finns inom KNEG. Upphandlingsförfarandet sätter gränser för vilka former sådana samarbeten kan ta men det borde
kunna gå att genomföra projekt som involverar Trafikverket, kommuner, akademi,
entreprenörer, fordons- och drivmedelsleverantörer.
Demonstrationsprogram om effektivare fordon som nämndes ovan skulle även behöva
involvera påbyggare och trailertillverkare utöver myndighet, fordonsindustri och
akademi som redan är involverade i KNEG.
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