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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 minska
lastbilstrafikens klimatpåverkan är därför en stor och viktig utmaning. Med basen
i den kunskap vi redan har kan avgörande steg tas i riktning mot en fordonsflotta
oberoende av fossil energi.
KNEG:s (Klimatneutrala godstransporter på väg), Chalmers och Trafikverkets konferens
den 2 november 2015 handlar om klimatarbetet för godstransporter på väg. Konferensen är den femte i raden där KNEG bjuder in akademi, företag och myndigheter
för att belysa goda exempel och diskutera hur vi kan skynda på utvecklingen.
Som grund för konferensen ligger den här rapporten. Rapporten ger en översikt av
nuläge, mål och möjligheter, och den är skriven av Anders Ahlbäck, Chalmers och
Håkan Johansson, Trafikverket. Temat för årets rapport är en backcasting-övning där
KNEG:s medlemmar gemensamt har beskrivit hur vi framme vid år 2030 har klarat
av att nå målet om en fordonsflotta oberoende av fossil energi.

Helene Samuelsson
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Sammanfattning
Genom breda samarbeten, lösningsorienterad forskning och engagemangsdrivna företag har den svenska kunskapen om vad som behöver göras för att nå de klimatpolitiska
målen växt sig starkare. Att omsätta den nya kunskapen i praktik blir avgörande för att
under de kommande åren nå en fordonsflotta oberoende av fossil energi vid 2030.
Under de senaste tre åren har utsläppen från lastbilar minskat med cirka 15 procent.
Utvecklingen har framför allt drivits av ökad användning av biodrivmedel men även
av bränslesnålare fordon och ett minskat trafikarbete. Den nationella utvecklingen
återspeglas i samarbetet KNEG (Klimatneutrala godstransporter på väg), där medlemmarna under 2014 lyckades åstadkomma utsläppsbesparingar på nästan 500 000 ton
koldioxid – i stor utsträckning tack vare ökad användning av biodrivmedel som ersättning för fossil diesel. Utvecklingen till trots kvarstår ändå utmaningen att ta nästa steg
i riktning mot en mer drastiskt minskad klimatpåverkan från godstransporter på väg.
I den här femte resultatrapporten från samarbetet Chalmers, Trafikverket och KNEG,
utgörs grunden av en workshop som hölls inom KNEG. Uppgiften var att genom en
backcasting-övning gemensamt beskriva hur vi i Sverige har lyckats nå målen för en
fordonsflotta oberoende av fossil energi vid 2030. Inspelen blev många och dagen
präglades av en tydlig känsla av att tillsammans är allt möjligt. Workshopen gav flera
uppslag till möjliga KNEG-insatser samt vilken roll den nationella politiken spelar för
att möjliggöra dessa. Resultatet av workshopen presenteras i rapportens avslutande
kapitel; dessförinnan beskrivs utvecklingen i den svenska godstransportsektorn med
avseende på effektivare transporter, effektivare fordon samt förnybar energi och resultatet av KNEG:s insatser under 2014.
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Inledning
Att begränsa den antropogena – den mänskligt orsakade – globala uppvärmningen
är en av vår tids stora utmaningar. Däri är transporters utsläpp av växthusgaser central,
där vi behöver bryta beroendet av fossil energi och, i vid bemärkelse, effektivisera alla
delar av transportsystemet. Hållbara transporter är en strävan att förse samhällets behov
av förflyttning och mobilitet med tillgängliga, effektiva och säkra färdmedel med hänsyn
till hälsa, natur, resurser och klimat. Här har samhället ett gemensamt ansvar och en
svår uppgift att hitta lösningar för resande och transporter av gods som kan gynna alla
dessa perspektiv.
Samhället har fått en allt större insikt i att arbeta brett med transporters utmaningar
och med hänsyn till flera perspektiv och bred involvering. Det visas tydligt inom EU:s
ramverk för Horizon 2020, där transportområdet pekas ut som ett av sju områden för
kraftsamling inom unionen. Detta för att kunna möta medborgares förväntningar
och behov av mobilitet likväl som europeiska företags förutsättningar att konkurrera
på allt mer globaliserade marknader. Transporters miljö- och klimatpåverkan betonas
särskilt med inriktning på resurseffektivitet, renare och tystare fordon, smartare system
och infrastruktur.
Genom breda samarbeten, lösningsorienterad forskning och företag drivna av starkt
engagemang har den svenska kunskapen om vad som behöver göras för att nå de
klimatpolitiska målen växt sig starkare. Samarbetet Klimatneutrala godstransporter på
väg (KNEG) är ett exempel på bred aktörssamverkan för att testa och demonstrera ny
teknik och nya lösningar för att minska godstransporters klimatpåverkan. Den kunskapen
behöver i allt högre grad spridas till fler aktörer i Sverige, EU och övriga världen.
Grunden för den här femte rapporten inom samarbetet Chalmers, Trafikverket och
KNEG utgörs av en workshop som hölls inom KNEG med uppgiften att genom en
backcasting-övning gemensamt beskriva hur vi i Sverige har lyckats nå en fordonsflotta
oberoende av fossil energi vid 2030. Resultatet av workshopen presenteras i rapportens
avslutande kapitel; dessförinnan beskrivs utvecklingen i den svenska godstransportsektorn med avseende på effektivare transporter, effektivare fordon samt förnybar energi
och resultatet av KNEG:s insatser under 2014.
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Dagsläge
SEKTORN
Utsläpp av växthusgaser • Under 2013 stod inrikes transporter för 32 procent av Sveriges
utsläpp av växthusgaser, en andel som varit relativt stabil sedan 2005. Preliminära siffror
för 2014 pekar på liknande andelar. Vägtrafiken dominerar inrikes transporter och står
för 95 procent av utsläppen av växthusgaser.
Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser var som störst 2005–2007 då de var 9–11 procent
större än 1990. Sedan dess har utsläppen minskat; enligt preliminära data för 2014
var de 6 procent lägre än 19901. Minskningen under 2014 var preliminärt 2 procent.
Minskningen sedan 2007 beror framförallt på energieffektivare personbilar i kombination med ökad andel biodrivmedel. Mellan 2008 och 2013 var trafikmängderna också
relativt konstanta vilket medförde att energieffektiviseringen och den ökade andelen
biodrivmedel fick full effekt på utsläppen. Därefter har både personbils- och lastbilstrafiken ökat. Det, tillsammans med avtagande takt på energieffektiviseringen, har lett
till att utsläppen under 2015 inte längre minskar. Prognosen utifrån idag fattade beslut
om styrmedel, visar att utsläppen trots allt kommer att fortsätta minska på lång sikt.
Takten är dock inte tillräcklig för att avståndet till de allt skarpare målen ska krympa.
Lätta och tunga lastbilar står för cirka en tredjedel av vägtrafikens utsläpp av växthusgaser. Personbilar svarar för huvuddelen. Mellan 1990 och 2008 ökade lastbilarnas utsläpp av växthusgaser med ca 2 miljoner ton. Utsläppsökningen kommer huvudsakligen
från lätta lastbilar med totalvikt under 3,5 ton samt de allra tyngsta lastbilsekipagen
med totalvikt på 50 till 60 ton. Mellan 2008 och 2011 var utsläppen från lastbilar i stort
sett oförändrade. Undantag finns dock; under 2009 var utsläppen lägre på grund av

Inrikes transporter
ej vägtrafik 2 %
Övriga nationella
utsläpp 68 %

Lätta lastbilar 3 %

Vägtrafik 30 %

Tunga lastbilar 7 %

Personbilar 19 %
Övrig vägtrafik 1 %

Figur 1. Transporternas andel av de nationella utsläppen år 2013.
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”Till 2030 bedöms trafiken
med tunga lastbilar, med
idag beslutade åtgärder
och styrmedel, öka med nästan
50 procent jämfört med 2014.”

den ekonomiska tillbakagången. Mellan 2011 och 2014 minskade utsläppen från tunga
lastbilar med preliminärt 15 procent, eller knappt 0,6 miljoner ton, genom en ökad andel
biodrivmedel och ökad energieffektivitet samtidigt som trafiken inte ökat sett över
hela perioden. Utsläppen från lätta lastbilar minskade inte lika mycket. Som jämförelse
kan också nämnas att personbilarnas utsläpp minskade med ca 2,1 miljoner ton mellan
1990 och 2014.
Trafikutvecklingen • Även om trafikarbeteti för tunga lastbilar ökade under 2014 ligger
det på en lägre nivå än under 2008. Sammantaget gör det att effekten av de åtgärder
inom energieffektivisering och förnybar energi som genomförts sedan 2008 fått större
relativt genomslag än tidigare, då trafiken ökade i stort sett varje år. Mellan 1990 och
2008 ökade den tunga lastbilstrafiken med 34 procent medan trafiken med lätta lastbilar fördubblades. Trafiken med lätta lastbilar har ökat även efter 2008. Huvuddelen
av transportarbetet genomförs med tunga lastbilar. Mätningar av den tunga lastbilstrafiken på det statliga vägnätet under 2015 pekar mot oförändrad trafik jämfört med
motsvarande period 20142. Lastbilarna utnyttjas mer effektivt; trafiken med svenska
lastbilar utan last minskade från 23 procent för åren 2005 till 2007, och med 16 procent
för åren 2011 till 20143. Minskningen har framförallt skett efter 2009.
Även om trafiken med tunga lastbilar inte ökar just nu, pekar ändå prognosen på en
ökning. Till 2030 bedöms trafiken med tunga lastbilar, med idag beslutade åtgärder
och styrmedel öka med nästan 50 procent jämfört med 2014. Det är nästan dubbelt
så mycket som ökningen mellan 1990 och 20144.

i

Trafikarbete beskriver antalet förflyttningar av fordon med enheten fordonskilometer.
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Den långsiktiga utvecklingen av godstransporterna är en del i en strukturomvandling
där varor transporteras allt längre sträckor nationellt och internationellt. Sverige som
exportland, påverkas mycket 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. Det beror delvis på att näringslivets sammansättning har
förändrats, vilket lett till mer högvärdigt volymgodsii. En viktig förklaring till de längre
transporterna är också att företagen tillvaratar stordriftsfördelar genom att koncentrera
produktionen till färre platser. 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 och lager.
Energieffektivisering • Energieffektivitet för tunga fordon har länge varit en viktig
fråga och 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 cirka 40 liter per 100 km,
vilket kan jämföras med en genomsnittlig personbil som väger 1,5 ton och har en
bränsleförbrukning på cirka 8 liter per 100 km. En faktor 40 i viktskillnad men bara
en faktor fem i bränsleförbrukning. Utvecklingstakten för minskad bränsleförbrukning för tunga fordon bromsades upp i början av 1990-talet, bland annat till följd av
att optimeringen och utvecklingen av motorerna fokuserades mer på att klara allt
strängare avgaskrav. I och med att det finns en konflikt mellan framförallt låga utsläpp av kväveoxider och låg bränsleförbrukning blev det svårt att ytterligare sänka
bränsleförbrukningen. Efterbehandlingssystem för avgaserna tillkom framförallt i och
med euro IV-kraven, vilka blev obligatoriska 2005/2006. Det innebar att motorn i större
utsträckning kunde optimeras för lägre bränsleförbrukning medan efterbehandlingen
kunde användas 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
partikelfiltret5. I kombination med andra åtgärder för att effektivisera drivlinan visar
dock flera tillverkare på lägre eller lika låg bränsleförbrukning för fordon med motorer
som uppfyller euro VI jämfört med motsvarande fordon med euro V-motorer6.
Det har hittills saknats en standardiserad metod för att mäta och redovisa bränsleförbrukning och utsläpp för kompletta fordon. Det har gjort det svårt att aktivt

ii
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välja de mest bränsleeffektiva modellerna. De prov som utförs för att kontrollera om
avgaskraven uppfylls, genomförs på motorn. Motorn förekommer sedan i många olika
typer av fordon, vilka också varierar i last och andel släpanvändning. Att mäta och
deklarera bränsleförbrukningen på alla dessa variationer av fordon och användningsområden skulle bli mycket omfattande. EU-kommissionen har därför låtit utveckla en
modell som utifrån mätningar av motorn och fordonets karaktär kan beräkna bränsleförbrukningen för det kompletta fordonet. En kommande förordning som förväntas
tas i bruk under 2016 ska göra det obligatoriskt att med hjälp av en modell beräkna
och redovisa bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för nya tunga lastbilar från och
med 2018. Presumtiva steg kan vara att ställa krav på högsta tillåtna koldioxidutsläpp
på samma sätt som idag görs för lätta fordon.
Motorer och transmission i tunga lastbilar har blivit effektivare och utöver det finns
möjlighet att sänka energianvändningen genom att minska färdmotståndet; luftmotstånd, rullmotstånd och accelerationsmotstånd. Det senare genom viktoptimering.
För tunga lastbilar i fjärrtrafik dominerar luftmotståndet men även rullmotståndet har
stor betydelse.
KNEG har initierat en förstudie om minskning av luftmotståndet hos tunga lastbilar
genom aerodynamiska komponenter. Projektet finansierades av Trafikverket och
genomfördes av Chalmers under 20147. Modelleringar för extrema konceptfordon visar
att luftmotståndet skulle kunna minska med över 40 procent. Vid sådana modifieringar
påverkas innerutrymmet i släpet eftersom höjden minskar i bakre delen av släpet.
Sidokjolar och aerodynamiskt avslut, så kallade boat tail, påverkar däremot inte innerutrymmet. Genom förändringar som gjorts i EU-regelverket 2012 tillåts dessa sticka
ut 50 cm baktill och fem cm på vardera sida. I bästa fall kan sådan utrustning enligt
studien minska luftmotståndet med 22 procent för en lastbil med släp, vilket omräknat
i bränsleförbrukning innebär en minskning på cirka åtta procent. Det stämmer väl överens med tidigare skattningar av AEA och Ricardo som anger ett intervall på tre till åtta
procents bränslebesparing för en fjärrlastbil8. Merkostnaderna för sidokjolarna och det
aerodynamiska avslutet betalar sig enligt förstudien inom ett år i minskad bränsleförbrukning. Intervjuer med åkerier visar att det i en del fall finns praktiska problem. Med
ökad efterfrågan går det dock att vidareutveckla komponenterna och på så sätt minimera problemen. Det finns rent allmänt en kunskapsbrist hos åkarna om bland annat
återbetalningstider. Ytterligare ett hinder är att släpen ibland har en annan ägare än
lastbilen, ägare som inte alltid ser en direkt nytta med lägre luftmotstånd.
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”Sedan 2011 har användningen
av diesel minskat med 15 procent
och energianvändningen med
7 procent.”
Om man ser utvecklingen över en längre tid har lastbilarna blivit större och fått större
lastförmåga. En ökad andel utländska lastbilar kan dock förändra bilden. När det gäller
svenskregistrerade lastbilar utförs cirka 80 procent av transportarbetet av lastbil med
släp. Resterande arbeten utförs av lastbil utan släp och dragbil med semitrailer. Den
andelen har inte förändrats mellan 2005 och 2013. Däremot har andelen av transportarbetet som utförs av utländska lastbilar ökat något och de använder företrädesvis
dragbil med semitrailer. Totalt innebär det därför en förskjutning från 25 meters lastbil
med släp till 18 meters dragbil med semitrailer. Inom KNEG har det gjorts försök med
ännu tyngre lastbilar inom ETT-projektet, där man provat längre och tyngre timmertransporter, samt DUO2 där man kör med ett 32 meter långt skåpekipage (dubbla
semitrailers). Trafikverket och Transportstyrelsen fick under 2014 i uppdrag av regeringen att påbörja förberedelser för att fordonskombinationer med en bruttovikt på
upp till 74 ton ska kunna trafikera det allmänna vägnätet. Transportstyrelsen lämnade
i sin avrapportering i augusti 2014 förslag på författningsändringar och Trafikverket
redovisade hur delar av vägnätet kan öppnas för tyngre fordon9.
Utöver den tekniska utvecklingen av fordon finns potential för minskad bränsleförbrukning i förändringar av förarbeteenden. Sparsam körning är ett obligatoriskt
moment i förarutbildningen för körkort men för tunga fordon ger fortbildningar av
yrkesförare störst effekt. Hastighetsöverträdelserna har de senaste 10 åren minskat
men fortfarande överskrider fler än tre av fyra lastbilar med släp hastighetsgränserna10.
Sammantaget pekar allt ovanstående på att lastbilstransporternas effektivitet har förbättrats under senaste åren.

14
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Förnybar energi • Andelen förnybar energi inom vägtransportsektorn ökade från
9,6 procent år 2013 till 11,7 procent 2014. För lastbilarna specifikt ökade andelen från
10,3 till 13,7 procent – till största delen genom ökad inblandning av HVO (hydrerade
växtoljor) i konventionellt dieselbränsle men också genom ökad inblandning av FAME
(fettsyrametylestrar). HVO introducerades 2011 av Preem men används nu även av
OKQ8 och andra drivmedelsleverantörer. HVO har egenskaper som liknar diesel och
kan därför blandas in i höga andelar. Inblandningen av FAME i diesel är begränsad till
sju procent. Andelen förnybar energi har fortsatt att öka under 2015. Totalt minskade
användningen av diesel i tunga lastbilar med tre procent under 2014 samtidigt som
energianvändningen ökade med en procent. Sedan 2011 har användningen av diesel
minskat med 15 procent och energianvändningen med 7 procent. Cirka två tredjedelar
av den minskade energianvändningen kan härledas till minskad trafik medan resten
beror på energieffektivisering.

20

Energi -5 %
Diesel -7 %

18

Energi -3 %
Diesel -6 %

Energi +1 %
Diesel -3 %

Energianvändning (TWh)

16
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FAME

10
HVO
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HVO/FAME

6

Diesel

4
2
0
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Figur 2. Tunga lastbilars energianvändning 2011–2014 (2014 preliminära siffror).
För 2011 saknas uppdelning av biodieseln på HVO och FAME.
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”År 2030 bör Sverige ha en
fordonsflotta som är oberoende
av fossila bränslen.”

Energimyndigheten prognostiserar fortsatt ökande andelar förnybart bränsle inom
vägtransportsektorn även med dagens fattade beslut om styrmedel11. Till 2017 beräknas andelen förnybart bränsle (HVO och FAME) i diesel öka från dagens 15 procent till
17 procent.
Prognos med dagens fattade beslut • Ser man framåt bedöms de klimatpåverkande
utsläppen från vägtrafiken utifrån dagens fattade beslut minska något. Minskningen
beror på en fortsatt effektivisering av personbilarna vilken uppnås genom regleringen
av koldioxidutsläppen för nya bilar. Beslutade krav gäller år 2021. Utsläpp från lastbilar
bedöms dock fortsätta att öka som resultat av en ökad trafik. Utan ytterligare styrmedel
är den prognostiserade energieffektiviseringen och tillskottet av biodrivmedel inte
tillräckligt för att kompensera för trafikökningen. Det gäller särskilt om trafikökningen
för lastbilarna blir så stor som prognostiserats. Regering och riksdag har beslutat att
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser år 2050. Det innebär att även
transporternas utsläpp måste vara nära noll. År 2030 bör Sverige dessutom ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Utredningen för fossilfri fordonstrafik
hade som uppgift att definiera vad som menas med en fossiloberoende fordonsflotta12.
För att skapa goda förutsättningar för att nå visionen om ett klimatneutralt Sverige till

16
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2050, föreslog utredningen ett etappmål på 80 procents reduktion (jämfört med 2010
års nivå) av utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken till 2030. Det stämmer också
överens med den tolkning av en fossiloberoende fordonsflotta som Trafikverket gjort
tidigare13. Behovet av nya styrmedel för att nå målen är stort, inte minst vad gäller
tunga lastbilar vars utsläpp av växthusgaser bedöms öka med nästan 40 procent till 2030.
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Figur 3. Den grå linjen visar den historiska utvecklingen fram till idag av vägtrafikens användning av fossil energi. Den ljusblå linjen (överst) visar hur användningen av fossil energi skulle
utvecklas om dagens fordon och drivmedel användes även i framtiden med den trafikprognos
som Trafikverket tagit fram. Den gröna linjen (mitten) visar utvecklingen med idag fattade beslut
om styrmedel och åtgärder. Den mörkgröna linjen (nederst) visar målsättningen med Utredningen om fossilfri fordonstrafiks förslag till etappmål för 2030 och regering och riksdags mål
om ett klimatneutralt Sverige 2050.
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KNEG
Samarbetet Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG) bildades 2006 av Chalmers,
Preem, DB Schenker, Volvo Lastvagnar och Trafikverket med den gemensamma visionen
att halvera klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport på väg till år 2020
med 2005 som basår. Sedan starten har samarbetet växt och utgörs idag av Chalmers/
Göteborgs universitet, DB Schenker, FordonsGas Sverige AB, OKQ8, PostNord, Preem,
Ragn-Sells AB, Renova AB, Scania, Stora Enso, Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket och
Volvo Lastvagnar. Tillsammans täcker aktörerna viktiga delar av transportsystemet;
bränsleproduktion, bränsledistribution, fordonstillverkning, transportörer, forskning
och myndigheter.
Varje medlem arbetar aktivt med minst tre egna åtaganden. Många medlemmar
ingår också i samarbetsprojekt där nya tekniker och metoder utvecklas och testas,
för att senare kunna spridas och användas i betydligt större skala. I KNEG ingår även
åtaganden som syftar till en effektivare bränsleproduktion samt till en ökad spillvärme
till fjärrvärmeproduktion. Även om den här typen av åtaganden inte direkt bidrar till
utsläppsminskningar för transportsektorn ger de likväl en indirekt påverkan: när allt
mindre fossil energi går åt per producerad volymenhet bränsle minskar också utsläppen
ur ett livscykelperspektiv vid bränsleanvändning.

”2014 blev återigen ett lyckat år,
där den sammanlagda besparingen
växte till 497 000 ton koldioxid.”
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KNEG resultat 2014 • Med endast ett undantag har KNEG för varje nytt år lyckats öka
besparingen av koldioxidutsläpp från svenska godstransporter på väg. 2014 blev återigen
ett lyckat år, där den sammanlagda besparingen växte till 497 000 ton koldioxid. Användningen av både RME och HVO-diesel som ersättning och inblandning i fossil diesel
växte under 2014 och utgör den främsta förklaringen bakom det goda resultatet. Likväl
kvarstår en betydande utmaning för KNEG:s medlemmar: att nå målet om en halverad
klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport på väg vid 2020.
KNEG har som gemensamt mål att till 2020 (med 2005 som basår) halvera utsläppen
från en typisk svensk godstransport på väg. Översatt till ton koldioxidekvivalenter,
ska den årliga besparingen från medlemmarnas åtaganden uppgå till 1 900 000 ton
vid 2020. Det innebär en utmaning att i snitt öka utsläppsbesparingen med nästan
40 procent eller 155 000 ton koldioxid årligen. I genomsnitt har utsläppsbesparingen
ökat med 45 procent årligen sedan starten 2008.
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Figur 4. KNEG-resultatet för koldioxidbesparingar under perioden 2008–2014. Figuren visar även
två scenarier för utsläppsreduktion till år 2020.
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Att vidhålla ökningstakten till år 2020 kommer naturligtvis bli allt svårare då det kommer
krävas allt större besparingar i absoluta ton koldioxid räknat. För att nå målet behövs
med stor sannolikhet fler och kraftfullare åtaganden inom andra insatsområden än
förnyelsebara drivmedel. Utöver ökad andel biodrivmedel behöver fordon fortsatt bli
allt mer bränsleeffektiva genom ny motorteknik, minskade rullmotstånd, ökat praktiserande av sparsam körning och ökad användning av längre och tyngre fordon. Det finns
också betydelsefulla besparingspotentialer i förbättrat luftmotstånd för både dragbilar
och ekipage, inte minst genom så kallade fordonståg eller platooning. Nationellt saknas
fortfarande initiativ för att skapa nya logistikkoncept med fokus på ökad transporteffektivitet genom samdistribution och ökad intermodalitet. Genom att effektivisera
alla länkar av transportkedjan kan en allt större del av transportarbetet försörjas med
biodrivmedel.
Förnybara bränslen bakom ökad koldioxidbesparing • KNEG-medlemmarnas åtaganden
delas in i de tre insatsområdena effektivare fordon, effektivare transporter och förnyelsebara bränslen. Indelning ger en överblick över vilka typer av åtaganden som
ger störst genomslag för resultatet. Tabell 1 ger en sammanställning över hur varje
insatsområde har bidragit till utsläppsbesparingen för 2014. KNEG har även ett fjärde
insatsområde – effektivare bränsleproduktion – som syftar till att minska mängden
fossil energi i produktion av bränsle. Det området ger inget direkt bidrag till koldioxidbesparingar av godstransporter på väg men likväl ett viktigt indirekt bidrag till att
minska utsläppen av fossil koldioxid av bensin och diesel ur ett livscykelperspektiv.

TABELL 1: UTSLÄPPSBESPARINGAR INOM KNEG
ÅR 2014 PER INSATSOMRÅDE
Insatsområde
Förnybara bränslen

442 500

Effektivare fordon

42 300

Effektivare transporter

12 000

Totalt
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496 800

Totalt ligger 14 åtaganden från KNEG:s medlemmar bakom resultatetiii för 2014, 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. Övriga åtaganden
beskrivs i avsnittet ”Åtaganden”.

TABELL 2: UTSLÄPPSBESPARINGAR INOM KNEG ÅR 2014
FRÅN DE SEX ÅTAGANDENA MED STÖRST BIDRAG*

Åtagande

Insatsområde

Utsläppsbesparing
(ton koldioxid)

Ökad låginblandning av förnybart
drivmedel i diesel

Förnybara bränslen

305 600

Ökad låginblandning av förnybart
drivmedel i diesel

Förnybara bränslen

68 600

Tanka det mest klimatvänliga bränslet

Förnybara bränslen

38 300

Bränsleeffektivisering av lastbilar

Effektivare fordon

27 600

Öka andelen förnybara drivmedel

Förnybara bränslen

24 100

Längre och tyngre fordon

Effektivare fordon

10 000

* Notera att ”Ökad låginblandning av förnybart drivmedel i diesel” förekommer två gånger men avser
två olika KNEG-medlemmars åtaganden.

De båda åtagandena ”Ökad låginblandning av förnybart drivmedel i diesel” dominerar.
Preems Evolution Diesel som produceras av tallolja är en restprodukt från pappersoch massaindustrin och utvinns från svartlut. Ur ett well to wheel-perspektiv (WTW)
ger talloljan 90 procent lägre klimatpåverkan i jämförelse med svensk referensdiesel,
och ger därmed en kraftig reduktion av växthusgaser när den ersätter fossil diesel.
Sedan introduktionen 2010 har andelen tallolja (råtalldiesel) gradvis ökat till att under
2014 utgöra 25 procent. Därutöver innehåller Evolution Diesel även sju procent RME.
Den sammanlagda besparingen för det här åtagandet under 2014 är beräknat till
305 600 ton koldioxidekvivalenteriv, baserat på försäljningsvolymer som ersätter fossil
diesel för tunga transporter på den svenska marknaden.

iii
iv

Se Appendix för en komplett lista av samtliga åtaganden i KNEG 2014.
Exklusive volymer som används av andra KNEG-medlemmar för att undvika dubbelräkning för KNEG:s sammanlagda besparing.
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”Ur ett well to wheel-perspektiv
(WTW) ger talloljan 98 procent
lägre klimatpåverkan i jämförelse
med svensk referensdiesel.”

Under 2012 lanserade OKQ8 Diesel Bio+ som är ytterligare en variant av diesel med
hög andel HVO men där bioråvaran produceras från vegetabiliska och animaliska
fetter. Tack vare goda köldegenskaper har Diesel Bio+ samma mängd HVO året runt.
HVO-komponenten ger ett minskat växthusgasutsläpp med 89 procent i jämförelse
med svensk referensdiesel. Under 2013 inledde OKQ8 tester av ett rent HVO-drivmedel
kallat Diesel BioMax. Den sammanlagda besparingen från försäljning av Diesel Bio+,
Diesel BioMax samt RME som ersätter fossil diesel för tunga transporter beräknas till
68 600 ton koldioxidekvivalenter under 2014v.
Att dessa nya drivmedel har ett genomslag på marknaden är synligt bland andra
KNEG-medlemmar. I DB Schenker åkeriverksamhet utgör HVO-diesel en allt större del
av drivmedelsanvändningen. Under 2014 har den sammanlagda effekten av förnybara
drivmedel, vilket även inkluderar 100-procentig biodiesel (RME) och fordonsgas,
i DB Schenker verksamhet gett en uppskattad besparing på 38 300 ton koldioxidekvivalenter. Detsamma gäller för PostNord Sverige där användningen av HVO-diesel har
ökat under de senare åren och, tillsammans med RME och fordonsgas, resulterat i en
besparing på 24 100 ton koldioxid.

v
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Bränsleeffektivisering av fordon är en ständigt pågående utvecklingsprocess hos fordonstillverkarna. Genomslagen för sådana förbättringar är sällan av samma storlek som
vid introduktionen av nya biodrivmedel. Snarare är det möjligt att genom motoreffektiviseringar, minskning av luft- och rullmotstånd och olika förarstöd till chaufförer för
att underlätta sparsam körning sänka bränsleförbrukningen med enstaka procent. Den
uppskattade besparingen av Volvo Lastvagnars försäljning under 2014 på den svenska
marknaden är 20 700 ton koldioxidekvivalenter, baserat på antagande att nya fordon ersätter äldre och mindre bränslesnåla. Jämfört med 2013 är det en ökning med 7 000 ton;
ett resultat av en ökad försäljning av tunga lastbilar.
Längre och tyngre fordon, så kallade High Capacity Transports (HCT), möjliggör effektivare transporter eftersom samma mängd gods kan transporteras av färre fordon.
I KNEG-projektet En Trave Till (ETT) har fordonsekipage med en vikt på upp till 90 ton
testats för timmertransporter. Ett sådant fordon ger en utsläppsbesparing på upp till
20 procent genom att klara av fyra timmertravar i stället för tre. De cirka 70 längre och
tyngre lastbilarna som Trafikverket beviljat transportdispens för inom demoprojekten
i HCT, uppskattas ha minskat koldioxidutsläppen med cirka 10 000 ton under 2014.
Liksom 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, men
ofta bromsas det av regleringar, avsaknad av affärsmodeller, tillgänglig information
och data om gods och godsflöden eller efterfrågan från transportköpare. Därutöver
finns också en metodsvårighet i att tillgängliggöra 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.
KNEG består idag av 13 medlemmarvi som alla arbetar med åtaganden för att minska
klimatpåverkan från de egna transporterna. Tillsammans ingår många medlemmar
i samarbetsprojekt där nya tekniker och metoder utvecklas och testas, för att senare
kunna spridas och användas i betydligt större skala.

vi

För en fullständig medlemslista, besök www.kneg.org.
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Målbilden
I tidigare resultatrapporter har en målbild tagits fram för att visa hur lastbilstransporterna
kan bidra till klimatmålen. Den redovisas något uppdaterad här, bland annat med
utgångspunkt från Utredningen för fossilfri fordonstrafik14. Målbilden är också utgångspunkt för den backcasting-övning som KNEG genomförde och som redovisas i kapitel 4.
FÖRBÄTTRAD LOGISTIK OCH ÖVERFLYTTNING TILL MER ENERGIEFFEKTIVA TRAFIKSLAG
Om målbilden och därmed klimatmålen ska nås kan inte lastbilstrafiken öka. Men med
dagens utveckling bedöms lastbilstrafiken öka med nästan 50 procent fram till 2030
och fördubblas till 2050. Så om målbilden ska kunna nås samtidigt som samhällets
behov av transporter ska kunna tillgodoses ställer det stora krav på förbättringar av
logistik och bättre utnyttjande av möjligheter till transporter med järnväg och sjöfart.
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. Det är i enlighet med målen i EU:s vitbok för transporter15 och skulle innebära
en ökning av godstransporter med 40 procent på järnväg och 80 procent för sjöfart
mellan 2010 och 2030. Detta kan jämföras med ökningen enligt Trafikverkets huvudscenario på 13 respektive 61 procent. Och det ska tilläggas att även persontrafiken på
järnväg ökar mycket mer i målbilden. Överflyttning i den här storleksordningen kommer
att kräva stora insatser i nyinvesteringar, drift och underhåll för att säkerställa tillräcklig
kapacitet och tillförlitlighet inom järnvägen och i förbindelser till hamnar. Det, tillsammans med möjligheter till längre tåg och kortare transporttider, stärker järnvägens
konkurrenskraft.
Godstransporterna i städer kan effektiviseras kraftigt. Väl genomförda projekt med
tydliga incitament visar att antalet lastbilsrörelser kan minska med 30–70 procent
genom samordning av transporter. Andelen transporter som åtgärden berör är dock
begränsad. Ruttplanering och ökad fyllnadsgrad verkar däremot på huvuddelen av
transporterna, men här är effekten mindre. Längre och tyngre lastbilar ger en minskning av energianvändning och koldioxidutsläpp, förutsatt att det inte leder till ökade
transportvolymer och till att transporter flyttas från järnväg till väg.
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Konsumtionsmönster och var produktion och lager förläggs är avgörande för mängden
transporter. Om utvecklingen skulle gå mot en mer hållbar konsumtion och mer lokal
produktion skulle behovet av transporter kunna minska betydligt.
De totala åtgärderna bedöms kunna leda till att trafikarbete med lastbil stannar på
dagens nivå eller åtminstone inte ökar med mer än 10 procent fram till 2030 – istället
för att öka med 45 procent. Annorlunda uttryckt blir trafiken 30 procent lägre år 2030
än om åtgärderna inte genomförs. Eftersom flera av åtgärderna innebär förbättrad
logistik och längre fordon kommer lastbilarna att bära mer last. Transportarbetet som
lastbilarna utför ökar därför med 15–30 procent mellan 2010 och 2030. Totalt i transportsektorn är transportarbetet lika stort med som utan åtgärder. Det är logistiken som
förbättras och fördelningen mellan trafikslagen som ändras.

TABELL 3: KRISTISKA FAKTORER – FÖRBÄTTRAD LOGISTIK OCH
ÖVERFLYTTNING TILL MER ENERGIEFFEKTIVA TRAFIKSLAG
För att till 2030 åstadkomma oförändrad lastbilstrafik krävs att:
• Förutsättningar skapas för att 30 procent av de tunga lastbilstransporterna över
300 km flyttas till järnväg och sjöfart till 2030 (50 procent till 2050).
• Godstransporter i staden samordnas så att mängden lastbilsrörelser (fkm)
minskar med 20–30 procent jämfört med prognos.
• Fyllnadsgrad och ruttoptimering ökar så att det leder till 10 procent effektivare
fjärrtransporter (minskat trafikarbete).
• Hälften av alla rundvirkestransporter och cirka 15 procent av övriga
fjärrtransporter sker med längre och tyngre fordon.
• Åtgärderna kombineras med generella styrmedel i form av drivmedelsskatter
och kilometerskatt.
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ENERGIEFFEKTIVISERING
Om fjärrlastbilsflottan ska effektiviseras med 25 procent fram till 2030 krävs med
nuvarande utbytestakt av fordonen en effektivisering på 1,8 procent per år, så att nya
tunga lastbilar blir 30 procent effektivare till 2030 jämfört med 2010. Vi åstadkommer
den effektiviseringen genom minskat luftmotstånd, rullmotstånd och optimering av
drivlina. Hybridisering kan ge ett visst bidrag. Potentialen till 2030 kan vi uppnå genom
åtgärder som bedöms som kostnadseffektiva redan med idag tillgänglig teknik16. Till
2050 bedöms den genomsnittliga nya lastbilen vara 50 procent effektivare jämfört med
2010. En del av den effektiviseringen åstadkommer vi genom att lastbilarna till 25 procent går på el och genom att 100 mil av de mest trafikerade vägarna elektrifieras.
I likhet med stadsbussar antas distributionslastbilar kunna elektrifieras till stor del.
Det har inte gjorts någon separat bedömning nya distributionslastbilar utan dessa
antas i likhet med nya stadsbussar vara helt eldrivna till 2025. En succesivt ökad andel
eldrivna bussar och distributionslastbilar i försäljningen av nya fordon även innan dess,
i kombination med omsättningen av fordonsparken, gör att andelen i fordonsparken
till 2030 blir drygt 80 procent. Detta stämmer också överens med målet att citylogistik
i princip ska vara koldioxidfri år 2030, vilket EU-kommissionen också anger i vitboken
om transporter17. Hybridisering är redan idag lönsam för stadsbussar. Och elektrifiering
genom laddhybrider eller helelektriska bussar är snuddande nära lönsamhet över en
normal avskrivningstid på 7 år18,19. Hybridisering och elektrifiering av bussar och distributionslastbilar innebär också lägre bullernivåer, ökad komfort samt höjd imagefaktor
för kollektivtrafiken.
Utöver effektivisering av fordonen finns ytterligare potential i ett mer sparsamt körsätt –
inklusive bättre hastighetsefterlevnad. För att nå en potential på 15 procent krävs utbredd
kunskap om sparsam körning och att denna tillämpas fullt ut. Det innebär också att
hastighetsgränser efterlevs samt att infrastruktur och fordon utvecklas i en riktning som
stödjer ett sparsamt körsätt. Här ingår även vägbeläggning som ger lägre rullmotstånd.
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TABELL 4: KRITISKA FAKTORER – ENERGIEFFEKTIVISERING
För att till 2030 åstadkomma 25 procent effektivare fjärrlastbilar, elektrifiering av
distribution i staden och 15 procent effektivare användning krävs att:
• Det finns ett utbud på EU marknaden.
• Nationella styrmedel så att utvecklingen sker även här.
• Nordiska kombinationer utvecklas i minst samma grad som europeiska.
• Det finns lönsamhet i laddhybridbussar 2015–20, eldrivna bussar 2020–25 och
motsvarande för distributionslastbilar.
• Det ställs effektivitetskrav på distributionslastbilar vid upphandling, från
marknaden och områdeskrav.
• Huvuddelen av trafiken respekterar hastighetsgränserna.
• Att sparsam körning tillämpas av majoriteten av förarna.

Förnybar energi • Andelen förnybar energi inom transportsektorn kan ökas på tre sätt:
• biobränslen i befintliga motorer,
• biobränslen i därtill anpassade motorer,
• el alternativt vätgas producerad utifrån förnybar energi.
Mängden biobränslen begränsas på kort sikt av tillgången på produktionsanläggningar
och på längre sikt av tillgången på biomassa. Eftersom mängden biobränslen är begränsad både på kort och lång sikt är minskning av energianvändning genom förbättrad logistik, överflyttning, ökad energieffektivisering av fordon och användning samt
elektrifiering en mycket viktig åtgärd för att öka andelen biobränslen. Genom dessa
åtgärder kan energianvändningen av lastbilstransporter minska med ca 40 procent.
Det gör att biodrivmedlen räcker längre.
På kort sikt kan förnybar energi för lastbilstransporterna öka genom ökad låginblandning av biodiesel som FAME och HVO i diesel. Även användning av etanol och biogas
i dedikerade fordon kan bidra. På längre sikt är det kritiskt att för tunga transporter
hitta alternativ till diesel av fossilt ursprung.
I nedanstående bedömning av potentialen för förnybar energi till lastbilstransporter
finns bakomliggande antaganden för biodrivmedelsproduktionen och hur stor del av
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”Distributionslastbilarna antas till
stor del drivas på el till år 2030.”

den som går till persontransporter och övriga inrikes och utrikes transporter. Totalt
antas att det år 2030 finns en biodrivmedelsproduktion i Sverige på 25 TWh varav vägtrafiken använder 20 TWh. Av vägtrafikens användning bedöms tunga lastbilar stå för
drygt 8 TWh år 2030.
Distributionslastbilarna antas, som tidigare nämnts, drivas till stor del på el till 2030. För
fjärrlastbilarna antas en mix av konventionella dieselfordon som går på en blandning
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 är också en möjlighet.

TABELL 5: KRITISKA FAKTORER – FÖRNYBAR ENERGI
För att till 2030 åstadkomma 20 TWh biodrivmedel, 4,5 TWh el och över 80 procent
lägre användning av fossil energi krävs:
• Minskad trafik, energieffektivisering och elektrifiering som bidrar till att energianvändningen minskar med 55–60 procent.
• Utveckling av produktions- och distributionskapacitet för biodrivmedel.
• En fordonsflotta kompatibel med dessa drivmedel.
• Två vägar (sannolikt en kombination av dem).
– Drop-in-drivmedel (d v s drivmedel som kan blandas i konventionell diesel utan
att specifikationen för dieseln förändras).
– Drivmedel för dedikerade fordon.
• Satsning på dedikerade drivmedel förutsätter även att det finns fordonsmodeller
tillgängliga internationellt.
• Laddinfrastruktur för personbilar och tunga stadsfordon (på sikt även
för fjärrlastbilar).
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SAMMANLAGD EFFEKT AV ÅTGÄRDERNA
Genom att kombinera förbättrad logistik, energieffektivisering och förnybar energi
kan lastbilarnas användning av fossil energi minska med nästan 40 procent till 2020 och
över 80 procent till 2030 jämfört med 2010. Till 2050 bör det även vara möjligt att nå
nollutsläpp av växthusgaser. Det förutsätter dock att kraftfulla åtgärder sätts in nu.
Siffrorna gäller för lastbilstrafiken totalt sett i Sverige. I enskilda fall går det att nå längre
på kortare tid. Flera av KNEG:s medlemmar har lyckats minska utsläppen med över
50 procent redan idag genom att kombinera olika typer av åtgärder. För att kunna skala
upp åtgärderna krävs bättre logistik och energieffektivisering då mängden biodrivmedel
som kan framställas på ett hållbart sätt kommer vara begränsad på kort och lång sikt.
Åtgärderna för att minska lastbilarnas klimatpåverkan har fler synergieffekter. Minskad
lastbilstrafik i staden ger tillsammans med elektrifiering förbättrad stadsmiljö i form
av lägre bullernivåer och bättre luftkvalitet. Den minskade energi- och dieselanvändningen gör att transportsektorn blir mindre beroende av olja. En satsning på biodrivmedel och svensk produktion av dessa kan också ge Sverige exportmöjligheter av såväl
biodrivmedel som av kunnande inom området. Inom fordonsområdet kan Sverige dessutom fungera som en arena för provning av ny teknik för energieffektivisering och nya
drivlinor. Utredningen för fossilfri fordonstrafik menar att en kraftfull satsning på att
minska transportsektorns klimatpåverkan inte behöver innebära högre kostnader. Den
minskade energianvändningen genom energieffektivare fordon och förbättrad logistik
kompenserar mer än väl för ökade kostnader för biodrivmedel jämfört med diesel.
Här har presenterats åtgärder som skulle kunna göra det möjligt för lastbilstrafiken
att bidra till klimatmålen. För att genomföra åtgärderna kommer det att behövas styrmedel. Utredningen för fossilfri fordonstrafik föreslog ett stort antal olika styrmedel
inom samhällsplanering, energieffektivisering och drivmedel. Man påpekade dock att
det finns ett antal osäkerhetsfaktorer som gör att det är svårt att bedöma om dessa
styrmedel kommer vara tillräckliga för att nå målen. Därför behövs kontrollstationer
på vägen där behovet av nya styrmedel analyseras och förslag på styrmedel tas fram.
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TABELL 6: MÖJLIGHETER TILL MINSKNING AV TRAFIKTILLVÄXTEN
FÖR LASTBIL20
Potential
till 2020
(reduktion av
trafikökning)

Potential
till 2030
(reduktion av
trafikökning)

Potential
till 2050
(reduktion av
trafikökning)

Bättre utnyttjande av alla trafikslag

‐5 %

‐13 %

‐21 %

Samordnade godstransporter
i staden

‐1 %

‐3 %

‐5 %

Ruttoptimering och ökad
fyllnadsgrad

‐3 %

‐9 %

‐15 %

Längre och tyngre fordon

‐2 %

‐4 %

‐10 %

Trafikledning och trafikinformation

‐0,1 %

‐0,3 %

‐0,3 %

Förändrade konsumtions- och
produktionsmönster

i.e.

i.e.

i.e.

Totalt minskad trafiktillväxt för
tung lastbil jämfört med BAU 2030

‐11 %

‐26 %

‐43 %

Trafikförändring för tung lastbil
jämfört med 2010

+9 %

+10 %

+15 %

TABELL 7. ENERGIEFFEKTIVISERING AV LASTBILSTRANSPORTER
JÄMFÖRT MED 2010
Potential
i fordonspark
till 2020

Potential
i fordonspark
till 2030

Potential
i fordonspark
till 2050

11 %

25 %

45 % (40 %)

0%

1%

25 %

Stadsbuss och distributionslastbil

26 %

56 %

60 %

Andel eldrift distributionslastbil

18 %

83 %

100 %

Fordon
Fjärrlastbil och landsvägsbuss
(exklusive eldrift)1
Andel eldrift fjärrlastbil
2

Övrig effektivisering (sparsam körning, lägre hastigheter)
Tunga fordon

10 %

15 %

15 %

KNEG Resultatrapport 2015 |

31

TABELL 8. ENERGIFÖRSÖRJNING TUNGA LASTBILSTRANSPORTER (TWH)
Fordon

2020

2030

2050

Biodrivmedel

3,7

8,5

7,2

El

0,1

0,6

2,4

Fossilt

11,8

3,0

0

Totalt

15,5

12,1

9,6

Andel förnybart (el och biodrivmedel)

24 %

75 %

100 %

40

Energianvändning (TWh)

35
Förbättrad logistik och överflyttning
till mer energieffektiva trafikslag

30
25

Energieffektivisering (exkl el)
20
Energieffektivisering (genom el)
15
Byte till el/vätgas

10

Byte till biodrivmedel

5

Kvarstående fossil energi

0
2010

2020

2030

2040

2050

Figur 5. Lastbilarnas användning av fossil energi med och utan åtgärder. Hela staplar motsvarar utvecklingen utan åtgärder. Det blåa i staplarna motsvarar utvecklingen efter åtgärder.
Av staplarna kan man även se hur stor del av minskningen som åstadkoms av var och en av
de olika åtgärdskategorierna.
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Fossiloberoende godstransporter 2030
– vi lyckades!
Den 25 maj 2015 arrangerades en workshop med KNEG:s medlemmar med syftet att lyfta
blicken bortom KNEG:s egna 2020-mål och, i en kreativ backcasting-övning, diskutera
möjliga utvecklingsvägar till en fossilfri fordonsflotta 2030. Backcasting är ett verktyg
för att bättre förstå utvecklingsvägar fram till ett önskvärt framtidstillstånd. Genom att
beskriva en framtida målbild kan man därefter stegvis backa bakåt i tiden, mot nutid,
och identifiera vad som behöver hända för att påverka utvecklingen mot målbilden.
KNEG:s medlemmar har gemensamt beskrivit hur vi framme vid år 2030 har klarat
av att nå målet om en fordonsflotta oberoende av fossil energi. Detta kapitel är en
sammanställning av resultatet från workshopen.
Deltagarna fick målbilden i föregående kapitel presenterad för sig (se även ”Målsättning 2030” nedan). Innan uppgifter delades ut inför gruppövningar gavs möjlighet att
diskutera målbilden. Därefter delades deltagarna in i tre grupper utifrån områdena
• logistik och överflyttning,
• energieffektivisering och elektrifiering,
• biodrivmedel och elektrifiering.
Grupperna fick i uppgift att svara på frågorna:
• Vad gjorde vi (KNEG och er organisation) för att nå målbilden 2030?
• Vad fick oss att göra det?
Resultat av workshopen bör ses som en av flera möjliga vägar fram till målbilden, då
deltagarna uppmuntrades att tänka både kreativt och fritt. På workshopen deltog
inte alla medlemmar från KNEG, vilket också präglade resultatet och de lösningar som
beskrevs som vitala för att nå målbilden. En del resultat från workshopen var kortfattat
beskrivna. I texten nedan har det gjorts förtydligande och vissa luckor i hur ett givet
resultat kom till har också fyllts i.
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Det finns förstås flera möjliga vägar fram till målbilden och med andra deltagare skulle
man kunna få fram åtminstone en delvis annorlunda väg. Syftet är att beskrivningen
ska fungera som underlag för diskussion och inspiration vid framtagning av handlingsplan för KNEG och andra organisationers fortsatta arbete mot målen.
Beskrivningen utgår från målsättningen 2030 och beskriver därifrån till 2015 vad som
har hänt. KNEG:s insatser redovisas separat och utvecklingen i allmänhet beskrivs i den
löpande texten.
Målsättning 2030:
80 procent lägre användning av fossil energi för lastbilstransporter jämfört med 2010 genom:
• Oförändrad lastbilstrafik jämfört med 2010. Ökade transportbehov möts upp genom
förbättrad logistik och överflyttning till mer energieffektiva trafikslag.
• 25 procent effektivare fjärrlastbilar (30 procent effektivare nya lastbilar och 1 procent
eldrift), elektrifiering av distribution i staden (83 procent eldrift alla nya distributionslastbilar eldrivna) och 15 procent effektivare användning.
• Lastbilstrafiken använder 8,5 TWh biodrivmedel och 0,6 TWh el av totalt 12 TWh
(3 TWh fossilt).
ÅR 2025–2030
År 2030 har Sverige nått målet om en fordonsflotta oberoende av fossil energi (beskriven
enligt målsättning 2030 ovan).
Stora satsningar har gjorts på järnvägen både vad gäller investering och underhåll.
Detta har kombinerats med åtgärder för längre och tyngre tåg. Det har medfört att
Sverige nu har en tillförlitlig och robust järnväg som erbjuder en attraktiv transport
för långväga gods.
Tillsammans med förbättringar i logistik har de förändrade möjligheterna inom järnvägen och sjöfarten inneburit att lastbilstrafiken inte ökat de senaste 15 åren. Ökad
fyllnadsgrad och ruttoptimering är en del av den förbättrade logistiken.
Även på lastbilssidan har både längd och tyngd på lastbilarna ökat. Lastbilar upp till
32 meter och 90 ton körs på delar av vägnätet. Framförallt timmertransporter körs
med längre och tyngre fordon men även en del styckegods körs med långa fordon.
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Fjärrlastbilarna har i snitt blivit 25 procent effektivare jämfört med fordonsparken
för 15 år sedan. Till stor del genom förbättrad aerodynamik, minskat rullmotstånd
och viktoptimering även om motorutveckling och hybridisering också bidragit.
Sparsam körning har bidragit med ytterligare 15 procent. En del av körningen av lastbilar sker automatiserat vilket bidrar till ökad sparsam körning, hastighetsefterlevnad
och förbättrad logistik.
Ett eldrivet komplement till järnvägen är eldrivna lastbilar. Under året invigs elektrifiering av sträckan Göteborg-Stockholm som gör det möjligt att köra eldrivna lastbilar
hela, eller kanske mer vanligt delar av sträckan. Ytterligare sträckor är planerade och
finns med i beslutad nationell transportplan. Utvecklingen har understötts av att ellastbilar för fjärrtrafik nu finns på EU-marknaden. EU har också beslutat om standard för
elektrifiering av lastbilstrafiken på landsväg.
Elektrifieringen av distributionslastbilarna i staden har 2025 tagit fart genom samutnyttjande av infrastruktur för laddning av bussar och avtal med trafikhuvudmän.
Standard för laddning av elbussar och distributionslastbilar är sedan tidigare beslutad.
Även målsättningen för biodrivmedel har klarats. 2030 produceras 25–30 TWh
biodrivmedel i Sverige varav 20 TWh används inom vägtransportsektorn. Sverige
börjar framstå som en nettoexportör av biodrivmedel. För lastbilstrafiken i Sverige
används 8,5 TWh biodrivmedel och 0,6 TWh el. Det sistnämnda används fortfarande
till största delen inom stadsdistributionen även om man ser ett ökat behov framöver
för elvägarna. Huvuddelen av biodrivmedlen till den tunga lastbilstrafiken i Sverige
utgörs av HVO men även flytande biogas står för en relativt stor del.

”2030 produceras 25–30 TWh
biodrivmedel i Sverige varav 20 TWh
används inom vägtransportsektorn.”
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KNEG-insatser 2025–2030 • Efter många lyckade initiativ för att lyfta och påskynda
utvecklingen inom många områden, är den här perioden – de sista fem åren till målen
om en fossilfri fordonsflotta – för KNEG framför allt en fråga om att förvalta och
utveckla det som redan finns. Att minska klimatpåverkan från godstransporter på väg,
som tidigare betraktades som en fråga vid sidan av ”de viktiga”, är nu en självklarhet
för aktörer inom transportsektorn och deras verksamheter. Stärkta av framgångarna
i Sverige börjar KNEG allt mer rikta sig mot andra EU-länder och sprida samverkansformen – Trippel helix – som den självklara modellen för att skapa förbättringar genom
att bilda ett internationellt paraplyorgan. Där under samlas de nationella systerorganisationer som tidigare bildats för att utbyta erfarenheter och goda exempel.
Viktiga händelser i KNEG 2025–2030
• Från att hittills varit nationellt utökas KNEG 2025 till ett internationellt samarbete.
Flera systerorgan har redan bildats i andra EU-länder, och dessa kan nu samlas under
en gemensam organisation för att fortsätta driva utbyte och stärka utvecklingen.
• KNEG-projekt ”Järnväg är OK!”: DB Schenker tillsammans med Sveriges Åkeriföretag
har, gynnade utav de kapacitets- och underhållssatsningar som genomförts inom
svensk järnväg, jobbat med attityder för att hjälpa till att öka intresset för att
transportera på järnväg. Gamla logistiska koncept utmanas till förmån för transportupplägg bättre anpassade efter transportköpares faktiska behov. Digitaliseringen av
transporter gynnar både järnväg och ökade fyllnadsgrader för samtliga trafikslag.
• KNEG-projekt ”Elektrifiering av triangeln”: KNEG är en del av de förberedelser
som börjar ta fart under perioden för att elektrifiera vägar mellan Stockholm,
Göteborg och Malmö. Ivern är stor bland myndigheter, politiker och näringsliv för
att Sverige ska kunna bli först med en storskalig implementering av elektrifierade
vägtransporter. Siktet är inställt på invigning av de första sträckorna vid 2030, vilket
också ses som en stark symbol i förhållande till det arbete som påbörjades redan
2013 i och med betänkandet ”Fossilfrihet på väg” som hade just 2030 som mål.
ÅR 2020–2024
Förbättrat underhåll på järnvägen börjar nu ge resultat. Utbyggnad av mötesspår,
dubbelspår och terminaler har gjort att det på många sträckor går att köra tåg så
långa som 1000 meter. Sammantaget innebär det ökade möjligheter att transportera
långväga gods på järnväg. Investeringar görs också i inlandssjöfart för att transportera
bland annat biobränsle och avfall.
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Inom EU och CEDR (Europeiska vägverken) arbetar man för en harmonisering av regelverk, standarder och vägnät för längre och tyngre lastbilar. Regelverk för 90 ton och
32 meter implementeras under perioden i Sverige som en utvidgning av det tidigare
regelverket som kom 2017. En tillämpning av längre och tyngre lastbilar är för matning
till och från terminaler för vidare transport med järnväg eller sjöfart. Detta ger skalfördelar som gynnar intermodala transportkedjor.
Kunskapsnivån ökar successivt inom transportområdet. Det är också en förutsättning
för att kunna genomföra nödvändiga förändringar i riktning mot målen.
Under perioden blir Sverige också en demonstrationsarena för miljöanpassad logistik
inom EU. Det handlar framförallt om förbättrat fordonsutnyttjande, förändrat ordersystem samt en mer effektiv lagerstyrning.
Fyllnadsgraden i fordonen fortsätter att öka samtidigt som nya typer av fordonslösningar används. Nya styrmedel driver på utvecklingen tillsammans med nya affärsmodeller samt tillgång till data i realtid om gods.
Någon gång 2021 eller 2022 införde EU koldioxidkrav på nya tunga lastbilar (och även
andra tunga fordon). Det tillsammans med den tidigare införda deklarationen av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för nya lastbilar, har ökat fokus på effektivisering
inom hela EU i början av 2020-talet. I Sverige införs också fordonsskatt baserad på koldioxidutsläppen för alla tunga fordon. Liknande styrmedel införs även i andra länder
i Europa. Hybridisering slår igenom på alla typer av lastbilar. Enhetliga fordonsmått
inom EU har ökat marknaden för aerodynamiska tillbehör och lösningar.
Planerna på att elektrifiera delar av vägnätet blir allt mer konkreta. Samtidigt byggs
kortare sträckor som en lösning mellan hamnar och logistikcentraler.
Nya miljözonsregler (beslutade sedan tidigare) gör att man år 2022 kan ställa krav på
tysta och emissionsfria fordon i en miljözon. Ofta som en mindre zon jämfört med de
ursprungliga miljözonerna.
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”Automatiseringen förenklar för
föraren och gör det möjligt att
möta upp ökade säkerhetskrav.”
Lagstiftning finns på plats om ansvarsförhållande för autonoma fordon i början av
2020-talet. Arbetet med det och olika projekt har också gjort att det nu finns en allmän
acceptans för autonoma fordon. Automatiseringen (självkörande, autonoma fordon)
av tunga fordon börjar komma igång genom att marknaden ställer krav på minskade
kostnader och regelefterlevnad men också genom visionära projekt i samarbete mellan
marknadens aktörer. Automatiseringen förenklar för föraren och gör det möjligt att
möta upp ökade säkerhetskrav. Platooning slog igenom 2022 (om man nu kan peka ut
ett enskilt år), till stor del genom de möjligheter som automatiseringen ger. Uppkopplade fordon säkerställer kvalitet på såväl fordon som infrastruktur, delvis genom att
fordon och infrastruktur uppfyller de kvalitetskrav som ställdes när de var nya.
Andelen biodrivmedel ökar stadigt. Branschen känner nu att det finns en stabilitet och
tydlig långsiktighet i styrmedlen och det har gjort att man också vågat satsa på större
anläggningar än tidigare. Styrmedel för att öka andelen biodrivmedel skärps successivt.
KNEG-insatser 2020–2024 • Stolta över att ha klarat det egna 2020-målet – en halvering
av klimatpåverkan från en typisk lastbilstransport vid 2020 – och drivna av det nya
2030-målet som antogs 2016, präglades denna period av breda kraftsamlingar för
minskad klimatpåverkan av godstransporter på väg. Inte minst bland transportköpare,
där miljöfrågorna fick allt större betydelse vid upphandlingar som resulterade i ytterligare expansion för klimatsmarta transporter.
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Viktiga händelser i KNEG 2020–2024
• KNEG nådde sitt mål om att halvera koldioxidutsläppen från en typisk lastbilstransport till 2020 jämfört med 2005. Utöver den kraftfulla expansionen av HVO-diesel
och allt effektivare fordon, gjordes även betydelsefulla framsteg i att effektivisera
logistik som en följd av lyckade projektsatsningar under perioden 2015–2019.
• KNEG-projekt ”Alla vill ha elvägar men vem betalar?”: I ett brett samarbete mellan
akademi, Trafikverket och näringslivsaktörer bildas ett projekt med syfte att utreda
förutsättningar för att elektrifiera Sveriges stora transportstråk. Projektet sökte
svar på hur nödvändig infrastruktur kunde finansieras samt konstruktion av affärsmodeller för användare. Båda centrala frågor vars svar möjliggjorde den kommande
expansionen av elvägsutbyggnad i Sverige framåt 2030.
• KNEG-projekt ”Tiden är (äntligen) mogen för grön upphandling av transporter”:
Tidigt i perioden bildades en kraftsamling mellan transportörer, transportköpare och
berörda myndigheter för att skapa samsyn i hur grön upphandling kan implementeras i transportsektorn. Med kraft från både nya medlemmar med egna stora transportinköpsbehov och den allmänna opinionen blev det ett framgångsrikt projekt
där flera avgörande frågeställningar fick svar – bland annat att upphandlingar ska
fokusera på funktionskrav och inte enskilda tekniker. Projektet stannade inte vid att
nå samsyn, utan löpte hela linan ut till att enskilda aktörer implementerade dessa
rutiner i sina verksamheter.
• KNEG-projekt ”Elväg mellan hamn, terminal och produktion”: I samarbete med
Göteborgs stad, DB Schenker och AB Volvo lyckas man enas om ett demonstrationsprojekt med syfte att visa ett helt fungerande system för elektrifiering av väg för
tunga transporter. Genom finansiering från både nationella myndigheter och EU blir
det här ett prioriterat projekt för att visa hur komplicerad trafik till centralt belägna
hamnar kan drastiskt minska både miljöpåverkan (lokal och global) och bullernivåer.
Det ligger i många svenska och europeiska städers intressen då det dessutom möjliggör ytterligare förtätning av bostäder. Efter en serie förstudier, konsekvensanalyser
och planering tas de första spadtagen i slutet av perioden.
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ÅR 2015–2019
Fokusen på klimatfrågorna och långsiktig hållbarhet får under perioden ett ökat fokus
både internationellt och nationellt. Det internationella klimatavtalet i Paris 2015 och
det arbete som hade koppling till avtalet både före och efter, var viktiga delar i det här.
Nationellt fattar Sveriges riksdag gemensamt beslut om långsiktig stöttning av de politiska klimatmålen. Även om beslutet inte preciserar konkreta insatser, var det en tydlig
viljeyttring som skapar ökad trygghet för gröna investeringar i transportsektorn.
Trafikverket fick 2015 i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag för kommande nationella
transportplan 2018–2029. Utöver att göra analyser för inriktningar enligt beslutad
och aviserad politik ingår också i uppdraget att göra en analys för en inriktning med
ytterligare styrmedel och åtgärder för att kostnadseffektivt minska transportsystemets
utsläpp av växthusgaser. För den inriktningen väljer Trafikverket att utgå från verkets
Klimatscenario med en minskning av vägtrafikens klimatpåverkan med 80 procent till
2030 och nollutsläpp till 2050. Utifrån den analyseras brister och behov av satsningar
inom transportsektorn. Underlaget levererades till regeringen i slutet av året.
Trafikverkets inriktningsunderlag är utgångspunkten för den transportpolitiska propositionen inför den kommande åtgärdsplaneringen som beslutas 2016. Propositionen
och beslutet har en tydlig inriktning att utveckla transportsystemet inom ramen för
klimatmål och andra hänsynsmål. Den nationella planen som beslutades för perioden
2018–2029 innebar kraftigt ökat underhåll och långsiktiga satsningar på järnväg. Investeringarna på vägsidan fokuserar på underhåll, minskande av trafikens negativa effekter på miljö och trafiksäkerhet samt på att utveckla systemet för att medge transporter
med längre och tyngre lastbilar på viktiga sträckningar. I slutet av planperioden finns
även åtgärder för elektrifiering av delar av vägnätet. Planen innehöll även investeringar
i farleder, slussar och kanaler för att öka sjöfartens attraktion.
Även våra grannländer och andra delar av Europa satsade på järnvägstrafiken. Samarbetet inom det Europeiska initiativet Shift2rail bidrog genom forskning och utveckling av nya lösningar inom järnvägsområdet24.
Under 2015 tillsatte regeringen en kommitté som skulle analysera hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar kunde utformas. Uppdraget redovisades
i slutet av 2016. Införandet av den föreslagna vägslitageskatten kom att öka järnvägens
attraktion. Utredningen följdes av en större översyn av beskattning och styrmedel inom
transportområdet, där man mer långsiktigt såg över bränsleskatter och komplement
i differentierade avståndsbaserade skatter.
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Såväl Trafikverket som Transportstyrelsen hade i början av perioden flera uppdrag med
syfte att kunna tillåta 74 ton på delar av vägnätet. Regelverk blev implementerat 2017.
Relativt snart efter det börjar man också utreda möjligheterna för 32 meter och 90 ton
på delar av vägnätet.
De stora förändringarna av transportsystemet som krävs för att klara målsättningen
leder till ett behov av ökad kunskapsnivå inom sektorn. Akademin blir också mer
behjälplig i att konkretisera forskningsresultat i praktisk tillämpning. Forskning och
innovationsprojekt pågår för att utveckla teknik, affärsmodeller och incitament för
effektivare logistik genom bl.a. samlastning och ökad fyllnadsgrad. Data tillgängliggörs
som gör det möjligt att visa utvecklingen inom logistikområdet. Utvecklingen stöttas
av politiska initiativ för förändrade regelverk, styrmedel och beställaransvar. Ny postlag
kom någon gång under 2018–2020 som gjorde att kraven på att distribuera över natt
till följande dag slopades. Det gjorde att man kunde effektivisera transporterna bättre.
Ändrade bemanningsregler till sjöss gör det billigare med kust- och inlandssjöfart vilket
då stärker dess konkurrenskraft.
Deklaration av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning blir obligatoriskt för de vanligaste typerna av nya tunga lastbilar 2018. EU-regelverket beslutades 2016 vilket gav
tillverkare och andra aktörer nästan två år för att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Efterhand utökas regelverket till att omfatta alla typer av lastbilar och bussar.
Baserat på deklarerad bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp börjar transportköpare
ställa krav på miniminivå på effektivitet i kombination med bonus. Även däck och
aerodynamik bidrar nu till effektiviseringen, mycket tack vare EU-kraven på deklaration
av koldioxidutsläpp och på de sedan tidigare obligatoriska deklarationerna av rullmotstånd på däck.
Trafikverket börjar 2016 ställa klimat- och energikrav på infrastrukturen. Det handlar om
krav på att minska klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv vid nybyggnad och underhåll
jämfört med en given referensnivå. Krav ställs även på de inköp av järnvägsspecifikt
material som myndigheten gör. Även om kraven inte ställs direkt på fordonen inser
entreprenörerna att ett effektivt sätt (som också spar pengar) är att köpa in energieffektiva fordon. Den här möjligheten ökar när koldioxiddeklarationerna blir tillgängliga.
Det blir allt vanligare med nattleveranser i städerna. Dels vill många kunder ha leveranser
under natten för att det inte ska störa verksamheten och kunderna dagtid. Trängseln i
städerna gör också att transportörerna ser fördelar till smidiga transporter under natten.
För att möta det ställer kommunerna krav på tysta fordon för att tillåta nattleveranser.
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Regelverket utvecklas så att nattleveranser tillåts i staden med tysta fordon vilket driver
på utvecklingen mot elektrifiering. Krav på bättre samordnade godstransporter i staden
(citylogistik) stimulerade också elektrifiering. Ett bättre utnyttjande av fordon genom
samdistribution gör att lägre körkostnader och andra fördelar överväger de högre
inköpskostnaderna för elfordon. Elektrifieringen slår först igenom för mindre distributionsfordon i de centrala delarna av städerna. Ett annat incitament som driver på för
större andel miljölastbilar i städerna är ändrade regelverk som tillåter dessa fordon att
köra i kollektivtrafikkörfält i många kommuner. Den succesivt högre graden av elektrifiering i staden av bussar, lastbilar och personbilar bidrar också till stadens trivsamhet.
Kommunerna börjar se det som ett konkurrensmedel gentemot andra städer och driver
därför själva på utvecklingen. 2016 infördes en elbusspremie vilken följdes av ett investeringsstöd för ellastbilar och andra miljölastbilar.
Elvägar börjar testas i två projekt som valts ut efter en stor innovationsupphandling
som avslutades 2015. Erfarenheterna från projekten och andra internationella projekt
kommer sedan till användning för den fortsatta utvecklingen av tekniken och för planering av framtida elvägar.
Styrmedel såsom parkeringsskatt vid köpcentra gör också att fler väljer lokal handel
i kombination med e-handel. I takt med att e-handeln ökar kan logistiken för distributionen effektiviseras vilket ger en effektivare ”sista milen”.
Förarstöd för mer effektiv körning och logistik förs in i förarutbildningen för både
körkort och i vidareutbildning. Den tekniska utvecklingen av fordonen och förarstöd
i dessa ökar förarnas status.
Upphandlingsmyndigheten som startade september 2015 arbetar också med upphandling av tunga transporter. Upphandlingskrav utvecklas allt mer mot funktionskrav. Det
kan handla om en viss reduktion av klimatpåverkan eller en viss andel förnybar energi,
istället för att ställa krav på viss teknik eller bränsle.
Redan under början av perioden genomfördes flera höjningar av koldioxidskatten på
drivmedel. Den tydligare politiken att långsiktigt stötta inriktningen mot klimatmålen,
omsätts i efterhand i styrmedel. Kvotplikt införs på drivmedel som tillsammans med
andra styrmedel gör att både låginblandning och höginblandning av biodrivmedel får
ökad konkurrenskraft jämfört med fossila alternativ.
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Styrmedlen för att öka andelen förnybar energi i form av bl.a. höjd koldioxidskatt på
fossila drivmedel och kvotplikt kombinerades också med investeringsstöd för att få till
en ökad svensk produktion av biodrivmedel.
Den fortsatta utbyggnaden av vindkraft, elenergi och energieffektivisering skapar
goda förutsättningar för grön el som fordonsbränsle i framtiden.
Sammantaget ger styrmedlen på drivmedel, fordon och produktion stabilare konkurrensvillkor för förnybar energi i en omvärld med kraftigt varierande oljepriser.
KNEG-insatser 2015–2019 • I en generellt händelserik period med många aktiviteter
kunde ändå två viktiga linjer urskiljas i vad KNEG tog sig för: strategisk rekrytering av
nya medlemmar och ett ökat fokus på att testa nya koncept för effektivare distribution
i städer. Målmedvetna satsningar gjordes för att rekrytera transportköpare, varuägare
samt tillverkare av trailers och påbyggnader. Genom den här injektionen av nya medlemmar kunde upphandlingsfrågor samt aerodynamik för hela ekipaget aktualiseras och, så
småningom, bildades också projekt med avsikt att föra dessa frågor framåt. Därutöver
diskuterades möjligheterna för att förbättra och effektivisera distributionen i städerna.
Tillsammans med Göteborgs stad testades nya koncept för nattdistribution och incitament för ökad fyllnadsgrad med framgång. De kunskaper och erfarenheter som därigenom byggdes upp kunde senare under perioden spridas till fler svenska städer.
Viktiga händelser i KNEG 2015–2019
• KNEG beslutade 2016 om ett nytt mål för 2030 med en tydlig plan för hur det skulle
uppnås. Målet byggde på samma resonemang som förts inom utredningen "Fossilfri
fordonsflotta 2030" (vilken involverat många av KNEG-medlemmarna); en möjlighet
att till 2030 minska vägburna transporters klimatutsläpp med 80 procent.
• Medlemsrekrytering: KNEG rekryterar transportköpare som möjliggör ökat fokus på
upphandlingsfrågor och affärsmodeller för gröna transporter.
• KNEG fortsatte att driva vidare och utveckla samarbete med andra viktiga plattformar såsom Closer, Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) samt Transportinköpspanelen.
• KNEG-projekt "Hela bilen, halva luftmotståndet": En tillverkare av trailer och påbyggnader blev medlem i KNEG under 2016. Tillsammans med andra medlemmar
startades ett utvecklings- och demonstrationsprojekt inriktat på att ta ett "aerodynamiskt helhetsgrepp" för ett lastbilsekipage. Alla möjligheter granskades för
att minska ett fordons luftmotstånd och därmed vinna viktiga bränslebesparingar.
Det lyckade projektresultatet kunde kommuniceras vidare ut i branschen och sedermera influera beställningar av nya fordon.
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• KNEG-projekt ”Mer flytande gas i tanken”: KNEG kraftsamlar för att öka tempot
i utbyggnaden av infrastruktur för flytande biogas. Syftet var att ta avgörande kliv
mot att etablera tankställen för metandieselfordon längs med Sveriges största transportstråk. Projektet uppmärksammade också framgångsrikt politiken om behovet
av att skapa förutsättningar och incitament för fler investeringar i biogasproduktion
och investeringsstöd för metandieselfordon.
• KNEG-projekt ”Sov gott när vi kör”: KNEG tillsammans med Göteborgs stad skapade
ett pilotprojekt där nattlig distribution testades med elfordon. Utöver möjligheterna
att reducera utsläpp och trängsel, drog projektet nytta av den allt större kunskapen
och viljan att minska samhällets kostnader för buller. Projektet hade som mål att
besvara hur nya regler kan utformas för bred tillämpning av tysta fordon i nattdistribution. Projektresultatet kommunicerades i flera forum och kom att inspirera andra
kommuner.
• KNEG-projekt ”Nära noll utsläpp”: Pilotprojekt för tillåten distributionstrafik i kollektivtrafikkörfält med ”nära nollemissionsfordon”. Projektets fokus var att testa
och utvärdera incitament för miljölastbilar i stadsdistribution som en modell för
flera kommuner att implementera.
• KNEG-projekt ”Climate neutral freight transports on the road – best practices”: När
KNEG:s målår 2020 närmade sig var tiden mogen att sprida erfarenheterna vidare
utanför Sveriges gränser. En rapport sammanställdes som gav en god översikt kring
de initiativ, och erfarenheter därifrån, som genomförts sedan KNEG:s bildande 2006.
Rapporten spreds främst till andra EU-länders transportmyndigheter samt inom
EU-kommissionen. Utöver de tekniska framgångsexemplen beundrade mottagarna
i Europa den enkelhet som tycktes prägla svensk samarbetskultur mellan akademi,
industri och myndigheter.
• KNEG-projekt "Ett tåg med lastbil på väg": KNEG drog nytta av de tekniska framgångarna som gjorts kring automatisering av fordon genom att skapa ett demonstrationsprojekt för fordonståg, så kallad platooning. Projektet fick dispens för att
testa fordonståg i verklig trafik på sträckan Göteborg-Malmö, och kunde därigenom
driva på utvecklingen ytterligare samtidigt som acceptansen ökade för konceptet
bland medtrafikanter.
• KNEG-projekt "Dags att deklarera din CO2!": Kraven på koldioxiddeklaration för
lastbilar som blev kända under 2016, användes för att bygga ett projekt med syftet
att utnyttja dem i upphandling av transporter. Projektet involverade både tillverkare
av lastbilar, distributörer och transportköpare, och man utvecklade gemensamt ett
koncept för prismodeller för transporter kopplade till koldioxiddeklarationen.
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Diskussion och slutsatser
Att minska godstransporters klimatpåverkan är en utmaning som berör alla aktörer
inom transportsektorn. Med förståelse för varandras respektive roller i transportsystemet bär forskning, näringsliv, myndigheter och politiken alla på förmågor som
är avgörande för att ta oss an och nå våra klimatpolitiska mål. Därför arbetar vi tillsammans och delar kunskap och erfarenhet för att gemensamt bygga en starkare
utveckling framåt. Det är där vi nu befinner oss – KNEG är ett av flera exempel som
präglas av en gemensam vilja av att förändra och skapa nya möjligheter för att tillgodose samhällets transportbehov med ett minskat beroende av fossil energi och
mindre utsläpp av växthusgaser.
Under de senaste åren har det här gett avtryck, där framför allt användningen av
biodrivmedel som ersättning för fossil diesel har ökat explosionsartat. Lastbilar fortsätter att bli bränslesnålare och vi lär oss allt mer om hur transporter kan effektiviseras
genom att kombinera trafikslag, digitalisering, samlastning och starkare miljökrav
i upphandlingar. Det kan hävdas att vi under de senaste åren har skördat de lågt hängande frukterna och att vi nu behöver lyfta blicken för att ta nästa kliv. Till det saknar
vi inte kunskap. Tvärtom finns det genom befintlig forskning, erfarenhetsuppbyggnad
i samhället och inte minst utredningen ”Fossilfri fordonstrafik 2030” (FFF-utredningen),
en god förståelse för möjliga vägar som leder till drastiskt minskad klimatpåverkan av
godstransporter. Ett tydligt exempel blev den workshop som genomfördes inom KNEG
med uppgift att genom en backcasting-övning skildra samhällets väg till oberoende
av fossil energi vid år 2030. Övningen blev ett sprudlande utbyte av idéer och tankar
mellan representanter från transportsektorns alla delar.
Så varför händer inte mer? Här bär alla ett ansvar. Att gå från ord till handling och agera
på den kunskap vi besitter gäller i lika hög utsträckning näringslivets aktörer som det
ligger i politikens uppgift att stötta gynnsamma utvecklingar för samhället. Det är
politikens unika roll att befästa vart samhället ska och bistå med rätt incitament för att
driva samhället dit. Det långsiktiga perspektivet kan inte underskattas, där tydlighet
i både mål och spelregler ger rätt förutsättningar för att våga ta risker, utveckla och
investera. Tiden torde vara mogen för att med bred politisk enighet anta den tolkning
om 80 procents minskning av vägtrafikens utsläpp av växthusgaser till 2030, som
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FFF-utredningen presenterade i sitt betänkande. Signalvärdet från en sådan precisering
av klimatmålet skulle ge samhällets aktörer i både offentlig verksamhet och privata
näringar en tryggare grund att stå på och förstärka engagemanget i de initiativ som
redan finns. Medlemmarna i KNEG tillsammans med andra aktörer har fortsatt en viktig
roll att fylla genom att testa, demonstrera och legitimera nya lösningar och kommunicera erfarenheter i vidare kretsar. Forskning är angeläget i alla insatsområden, men har
en särskild uppgift att blicka längre fram i tiden och förstå hur samhället kan undvika
inlåsningar i återvändsgränder och optimera utvecklingen på rätt systemnivå. Därtill
kvarstår utmaningen i att konstruera affärsmodeller för ökad efterfrågan på gröna
transporter och samlastat gods.
Fler behöver agera nu och fler behöver bereda en väg för morgondagens transportlösningar. Sverige har genom sitt kunnande och den öppna samarbetskulturen en unik
position att ta ledarskap.

”Med förståelse för varandras
respektive roller i transportsystemet
bär forskning, näringsliv, myndigheter
och politiken alla på förmågor som
är avgörande för att ta oss an och
nå våra klimatpolitiska mål.”

KNEG Resultatrapport 2015 |

49

Referenser
1

Preliminära data från Trafikverket

2

Trafikbarometern, juli 2015 för perioden juli 2014-juni 2015 jämfört med perioden juli 2013–
juni 2014: http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-vag/
Verktyg-e-tjanster-och-vagdata/Vagtrafik--och-hastighetsdata/Trafikbarometern/

3

Trafikanalys, undersökningen lastbilstrafik för åren 2005–2014.

4

Trafikverket (2015) Prognos för godstransporter 2030 – Trafikverkets basprognos 2015,
Trafikverket publikation 2015:051 http://www.trafikverket.se/contentassets/
cea28306d68242a2a2ab3d532aa7fa04/prognos_for_godstransporter_2030-trafikverkets_
basprognos_2015.pdf

5

EU-kommissionen (2007) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Annex to the Proposal
for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approximation of the laws of the Member States with respect to emissions from on-road heavy duty
vehicles and on access to vehicle repair information, Impact Assessment {COM(2007) 851 final
SEC(2007) 1720}

6

Pressmeddelande från Daimler: http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-656501-1-1375819-1-0-0-0-0-1-11700-0-0-1-0-0-0-0-0.html?TS=1300453211942
Pressmeddelande från Scania: http://se.scania.com/Images/P11301SE%20Euro%206%20
engines%20ready%20for%20the%20market_tcm120-240659.pdf
Pressmeddelande från Volvo: http://www.volvotrucks.com/trucks/global/en-gb/newsmedia/
pressreleases/Pages/pressreleases.aspx?pubId=15826
Rudolf Ellensohn, IVECO (2011) Real World Emission of a EURO VI long haul truck, Presentation f på ICPC 2011 – Graz

7

Löfdahl Lennart och Zaya Johan (2014) Effektiva transportkedjor för näringslivet – förstudie
aerodynamik, Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för Tillämpad Mekanik, Forskningsrapport 2014:06

8

AEA och Ricardo (2011) Reduction and Testing of Greenhouse Gas (GHG) Emissions from
Heavy Duty Vehicles – Lot 1:Strategy, Final Report to the European Commission – DG Climate
Action http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/docs/ec_hdv_ghg_strategy_en.pdf

9

http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem.aspx?id=6310 samt http://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressmeddelanden/-Transportstyrelsen-foreslar-regelandringar-foratt-tillata-tyngre-och-langre-fordonstag-/

10

Trafikverket (2013) Hastighetsundersökningen 2012, Resultatrapport http://publikationswebbutikintern.ia.vv.se/upload/6958/2013_002_hastighetsundersokningen_2012_resultatrapport.pdf

50

| KNEG Resultatrapport 2015

11

Kortsiktsprognos över energianvändning och energitillförsel år 2015–2017 Hösten 2015.
ER 2015:19

12

Utredningen om fossilfri fordonstrafik (2013) Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84

13

Trafikverket (2012) Delrapport transporter – underlag till färdplan 2050, Trafikverket
publikation 2012:224

14

Utredningen om fossilfri fordonstrafik (2013) Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84

15

EUROPEISKA KOMMISSIONEN (2011) VITBOK, Färdplan för ett gemensamt europeiskt
transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem, KOM(2011)
144 slutlig

16

CE Delft (2012) Marginal abatment cost curves for Heavy Duty Vehicles, Delft. EU-kommissionen
skriver även det i samband med presentationen av strategin: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-14-576_en.htm

17

EU KOMMISSIONEN (2011) VITBOK, Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde
– ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem, KOM(2011) 144 slutlig

18

AEA & Ricardo (2011) Reduction and Testing of Greenhouse Gas (GHG) Emissions from Heavy
Duty Vehicles – Lot 1: Strategy, Final Report to the European Commission – DG Climate Action

19

Sven Borén, Lisiana Nurhadi och Dr. Henrik Ny (2013) Hållbarhets- och kostnadsanalys
av energibärare för bussar i medelstora svenska städer Blekinge tekniska högskola och
Greencharge Sydost http://greencharge.se/wp-content/uploads/2013/10/Hållbarhets-ochkostnadsanalys-av-energibärare-för-bussar_Greencharge-20131.pdf

20

Utredningen fossilfri fordonstrafik (2013) Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84

21

Scenariot bygger på att nya fjärrlastbilar och landsvägsbussar blir 20 procent effektivare till
2020 och 30 procent effektivare till 2030.

22

Bygger på att nya bussar och lastbilar genom främst hybridisering blir 35 procent effektivare
2020 jämfört med 2010. Helt eldrivna bussar och distributionslastbilar antas stå för 50 procent
av nyregistreringen 2020 och 100 procent från och med 2025. De eldrivna bussarna antas vara
60 procent effektivare än nya bussar var 2010.

23

Sparsam körning och ökad hastighetsefterlevnad, för personbil även direkta effekter av lägre
skyltad hastighet.

24

http://www.shift2rail.org/

KNEG Resultatrapport 2015 |

51

Rapporten är ett samarbete mellan KNEG, Chalmers och Trafikverket.
Mer information finns på www.kneg.org

