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Förord
Nätverket KNEG med dussintalet medlemmar har nu verkat i tolv år och det är tolv år
kvar till 2030. 2030 är ett viktigt år eftersom det är då som det svenska samhällets mål
att minska trafikens klimatpåverkande utsläpp med sjuttio procent ska nås. KNEG:s första
målperiod löper fram till 2020. Vi kan redan nu konstatera att det målet, en halvering av
koldioxidutsläppen per tonkilometer, blir svårt att nå. Rent tekniskt har svenska transporter
kommit långt både på fordons- och drivmedelssidan. Beteendemässigt finns det däremot
mer att göra för att verkligen använda kunskaperna i till exempel upphandling av
transporter och för att effektivisera i alla led i en transportkedja.
Att vi nu blickar framåt mot 2030 innebär inte att det gamla målet sopas under
mattan. Det är fortfarande en mycket viktig del på vägen för att minimera utsläppen
av fossilt kol från vägtransporterna. KNEG anordnar nu sin åttonde resultatkonferens
och hoppas på intressanta samtal med företrädare för näringsliv, myndigheter och
akademi. Vi vill sätta fokus på transportköparnas och varuägarnas betydelse för en
framgångsrik målgång.
Den här resultatrapporten ger en översikt av utvecklingen i den svenska godstransportsektorn hittills och redovisar resultaten av pågående arbete och samarbeten
inom KNEG. Rapporten är författad av Anders Ahlbäck, Göteborgs centrum för
hållbar utveckling vid Chalmers och Göteborgs universitet, och Håkan Johansson,
Trafikverket.

Urban Wästljung

Sven Hunhammar

Dan Andersson

Ordförande KNEG

Trafikverket

Chalmers

Fotograf: Kasper Dudzik

Sammanfattning
I en värld som blir allt varmare blir behoven allt större av goda exempel som kan
bryta den stadiga ökningen av växthusgasutsläpp. Den svenska godstransportsektorn har under de senaste åren visat på en rad möjligheter för hur trafikens
utsläpp kan minska genom biodiesel, effektivare fordon, sparsam körning och
smart logistik. Sverige har ypperliga förutsättningar för att minska de egna
utsläppen och vara en föregångare för andra.
Under 2016 stod inrikes transporter för 31 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser, en andel som varit relativt stabil sedan 2007. Av dessa står vägtrafiken för
95 procent av utsläppen. Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser var som störst
2005-2007 då de var 10 till 12 procent större än 1990. Sedan dess har utsläppen
minskat så att de 2017 preliminärt var 12 procent lägre än 1990. Detta har gällt
även för KNEG-samarbetet, där den sammantagna utsläppsbesparingen från alla
medlemmar har med få undantag ökat för varje nytt år. Resultatet blev dock
ungefär detsamma för 2016 och 2017, framför allt beroende av att mängden
biodiesel inte ökat lika mycket som tidigare år.
Genom fortsatta förbättringar och en bred palett av insatser inom logistik, energieffektiviseringar samt biodrivmedel är det möjligt att åstadkomma en minskning
med 70-procent av koldioxidutsläppen till 2030 i jämförelse med 2010.
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Inledning
Under ett valår som 2018 är samhällsdebatten intensiv och de politiska utspelen
många. Fokus för samtalen skiftar men efter en osedvanligt varm sommar har
klimatfrågan fått ovanligt stort utrymme. När media rapporterar om bränder och
torka kryper frågan närmre. Utsläpp av växthusgaser och dess konsekvenser för
våra samhällen är inte längre en framtidsfråga, den är här och nu.
År 2016 minskade utsläppen av växthusgaser globalt och betraktades av många
som ett hoppfullt tecken, ett trendbrott från alla år av stadigt ökande tillförsel av
koldioxid till atmosfären. Samtidigt spreds goda exempel om solcellers framfart på
världens elmarknader, drivna av kraftigt reducerade kostnader och en allt starkare
efterfrågan på ren energi. 2017 ökade emellertid de globala utsläppen återigen.
Var 2016 ett tillfälligt trendbrott eller har medvetenheten om riskerna med global
uppvärmning tillsammans med utvecklingen av förnyelsebara alternativ visat att
det är möjligt? Idag vet ingen svaret, men exemplets makt är stor och Sverige har
genom allt kunnande inom näringsliv, forskning och samhälle en ypperlig möjlighet
att påverka och visa vägen för andra.
Under de senaste åren har den svenska transportsektorn visat möjligheter som
står till buds för minskad klimatpåverkan genom biodiesel, effektivare fordon,
sparsam körning och smart logistik. I breda samarbeten har nya system och lösningar
utvecklats, testats och demonstrerats som visar att kraftfulla reduktioner av utsläpp
är möjliga med tillgänglig teknik. Nu återstår det att ta nästa steg, att fasa ut fossila
drivmedel och bereda en väg för alternativen.
I denna rapport, den åttonde i ordningen i samarbetet mellan Chalmers, Trafikverket
och KNEG, presenteras en överblick av utvecklingen i svenska godstransportsektorn
på väg med avseende på utsläpp av växthusgaser samt en redovisning av koldioxidbesparingar inom samarbetet KNEG för 2017. Därefter presenteras en palett av åtgärder
för att nå en 70-procentig minskning av växthusgaser från svenska godstransporter
på väg till 2030.
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Fotograf: Kenneth Hellman

Sektorn
UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
Under 2016 stod inrikes transporter för 31 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser,
en andel som varit relativt stabil sedan 2007. Av dessa står vägtrafiken för 95 procent av
utsläppen.
Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser var som störst 2005-2007 då de var 10 till 12
procent större än 1990. Sedan dess har utsläppen minskat så att de 2017 preliminärt var
12 procent lägre än 1990. Under 2017 var minskningen preliminärt 2-4 procent. Minskningen sedan 2007 har framförallt drivits av 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 fullt genomslag på utsläppen. Därefter har såväl personbils- som lastbilstrafiken
ökat vilket minskat effekten av energieffektiviseringen och ökad andel biodrivmedel.
Lätta och tunga lastbilar står för drygt 30 procent av vägtrafikens utsläpp av växthusgaser, huvuddelen svarar personbilar för. Mellan 1990 och 2008 ökade lätta och tunga
lastbilarnas utsläpp av växthusgaser med drygt 2 miljoner ton. Utsläppsökningen ligger
huvudsakligen på lätta lastbilar med totalvikt under 3,5 ton och 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 för 2009 då utsläppen var lägre
som resultat av den ekonomiska tillbakagången. Mellan 2011 och 2017 har utsläppen

Övriga nationella
utsläpp 68 %

Inrikes transporter
ej vägtrafik 2 %
Lätta lastbilar 3 %

Tunga lastbilar 6 %

Vägtrafik 30 %

Personbilar 20%
Övrig vägtrafik 1 %

Figur 1. Transporternas andel av de nationella utsläppen år 2016.
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från tunga lastbilar preliminärt minskat med 22 procent eller knappt 1 miljon ton,
genom framförallt ökad andel biodrivmedel men även ökad energieffektivitet samtidigt
som trafikmängden fram till och med 2016 låg relativt still. Därefter har dock den tunga
lastbilstrafiken börjat öka igen. Utsläppen från lätta lastbilar har inte minskat lika mycket.
Som jämförelse kan också nämnas att personbilarnas utsläpp preliminärt minskade med
ca 2,8 miljoner ton mellan 1990 och 2017.
TRAFIKUTVECKLINGEN
Trafikarbeteti för tunga lastbilar har under de senaste två åren ökat efter att under
flera år legat relativt still. Nu är det återigen uppe på samma nivå som det var på för
10 år sedan. Ökningen av lastbilstrafiken gör att effekten av de åtgärder inom energieffektivisering och förnybar energi som genomförs får mindre effekt än tidigare då
trafikmängden låg still på samma nivå. Trafiken med lätta lastbilar har ökat med nästan
20 procent sedan 2008. Huvuddelen av transportarbetet genomförs med tunga lastbilar.
Mätningar på det statliga vägnätet under 2018 pekar mot fortsatt ökning av lastbilstrafiken jämfört med motsvarande period 20171. Lastbilarna utnyttjas mer effektivt
genom att trafiken med svenska lastbilar som sker utan last minskat från 23 procent
för åren 2005 till 2007 till 17 procent för åren 2011 till 20172. Minskningen skedde
framförallt åren 2010 och 2011.
Ökningen av lastbilstrafiken prognostiseras utan ytterligare åtgärder att fortsätta
öka. Till 2030 bedöms trafiken med tunga lastbilar med idag beslutade åtgärder och
styrmedel öka med nästan 30 procent jämfört med 2014, vilket är ungefär lika mycket
som ökningen mellan 1990 och 20143. Transportarbetetii ökar ännu mer genom ökad
last och lastkapacitet per lastbil.
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, vilket lett till mer högvärdigt volymgodsiii. 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.

i
ii

Trafikarbete beskriver antalet förflyttningar av fordon med enheten fordonskilometer.
Transportarbetet beskriver förflyttningar av gods med enheten tonkm. Kvoten mellan transportarbete
och trafikarbete ger medellastvikten.
iii Gods där den maximala lastfaktorn i till exempel en lastbil begränsas av volymen till skillnad från gods där
lastfaktorn begränsas av vikten.
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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 en faktor 5 i bränsleförbrukning. Utvecklingstakten i riktning mot minskad bränsleförbrukning för tunga 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 blev det svårt att ytterligare sänka bränsleförbrukningen.
Efterbehandlingssystem för avgaserna tillkom framförallt i och med euro IV-kraven,
som blev obligatoriska 2005/2006. Detta 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 partikelfiltret4. 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-motorer5.
Det har hittills saknats en standardiserad metod för att mäta och redovisa bränsleförbrukning och utsläpp för kompletta fordon, vilket gjort det svårt att aktivt välja
de mest bränsleeffektiva modellerna. De prov som utförs för att kontrollera om
avgaskraven klaras görs på motor. Motorn förekommer sedan i många olika typer av
fordon som också varierar i last och andel släpanvändning. Att mäta och deklarera
bränsleförbrukningen på alla dessa variationer av fordon och användning skulle bli
mycket omfattande. EU-kommissionen har därför låtit utveckla en modell som utifrån
mätningar på motor och karakteristik på fordonet kan beräkna bränsleförbrukningen
för komplett fordon. EU-parlamentet och Rådet kom i mars 2018 överens om en
förordning som gör det obligatoriskt att med hjälp av modellen beräkna och redovisa
bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för nya tunga lastbilar från och med 1
januari 2019. Under 2018 har också EU-kommissionen lagt fram förslag till regelverk
för att reducera utsläppen av koldioxid från tunga fordon6. Förslaget innehåller krav
om att utsläppen från nya tunga fordon ska minska med 15 procent till 2025 och 30
procent till 2030 jämfört med 2019 års nivå. Till att börja med gäller kraven för fyra
typer av lastbilar som står för 60 – 70 procent av utsläppen från alla tunga fordon
inom EU. Förslaget innehåller även incitament för noll- och lågemissionsfordon där
även tunga bussar kan räknas med.
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Utöver att motorer och transmission i tunga lastbilar har blivit effektivare finns också
möjlighet att minska energianvändningen genom att minska färdmotståndet i form av
luftmotstånd, rullmotstånd och accelerationsmotstånd. Det senare genom viktoptimering.
För tunga lastbilar i fjärrtrafik dominerar luftmotståndet men även rullmotståndet har
stor betydelse.
Modelleringar i ett KNEG-projekt för extrema konceptfordon visar att luftmotståndet
skulle kunna minska med över 40 procent7. Vid sådana modifieringar påverkas även
innerutrymmet i släpet genom att 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 respektive 2015 tillåts också att
dessa sticker ut 50 cm baktill och 5 cm på vardera sidan8 från 2015. 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 ca 8 procent för
en lastbil med släp. Det stämmer väl överens med tidigare skattningar av AEA och
Ricardo som anger ett intervall på 3 till 8 procent bränslebesparing för en fjärrlastbil9.
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 att vidareutveckla komponenterna och minska dessa problem. Allmänt finns 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.
Den metod som EU-kommissionen tagit fram utgår från standardiserad påbyggnad
och standardiserat släp vilket gör att förbättringar i t.ex. aerodynamik inte kommer
att avspeglas i deklarerat värde. På sikt finns dock möjlighet att utveckla metoden
och ta med verklig påbyggnad och släp. Även förslaget på krav utgår från standardpåbyggnader och standardsläp. En öppning kan dock finnas genom att man ska
överväga att även ta med släp till en översyn år 2022.
Om man ser utvecklingen över 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 knappt 80 procent av transportarbetet av
lastbil med släp, resterande utförs av lastbil utan släp och dragbil med semitrailer10.
Denna andel har inte förändrats mellan 2005 och 2017. Däremot har andelen av
transportarbetet som utförs av utländska lastbilar ökat från 16 till 22 procent11.
Dessa 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, och DUO2-projektet där man kör
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med ett 32 meter långt skåpekipage (dubbla semitrailers). Försök med tyngre och
längre fordon har fortsatt. Trafikverket och Transportstyrelsen har också lämnat
förslag till regeringen på hur man kan tillåta fordonskombinationer med bruttovikt på
upp till 74 ton på det allmänna vägnätet. Under våren 2017 fattade också riksdagen
beslut om en ny bärighetsklass, BK4, som tillåter 74 ton på de delar av vägnätet som
Trafikverket fattar beslut om lämpar sig för den högre vikten. Trafikverket har upplåtit
cirka 12 procent av de statliga vägarna för BK4 under sommaren 2018 med start för
upplåtandet av de första vägarna 1 juli. En successiv utbyggnad av ett BK4- vägnät
planeras därefter att genomföras i enlighet med förslaget i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I beslutet från regeringen finns inget om längre fordon än
tillåtna 25.25 m men testverksamhet fortsätter.
Utöver den tekniska utvecklingen av fordon finns potential för minskad bränsleförbrukning genom förändrat förarbeteende. Sparsam körning är ett obligatoriskt
moment i förarutbildningen för körkort men för tunga fordon ger de fortbildningar
som görs av yrkesförare störst effekt. Hastighetsöverträdelserna har de senaste 10
åren minskat men fortfarande överskrider ca 70 procent av lastbilarna med släp
hastighetsgränserna12.
Sammantaget pekar ovanstående på att lastbilstransporternas effektivitet har
förbättrats under senaste åren.
FÖRNYBAR ENERGI
Andelen förnybar energi inom vägtransportsektorn ökade enligt preliminära siffror
under 2017 till 20 procent från 19 procent år 2016. För lastbilarna specifikt ökade
andelen från 25 till 27 procent, huvudsakligen genom ökad inblandning av HVO
(hydrerade växtoljor) i konventionellt dieselbränsle. HVO introducerades 2011 av
Preem och 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 är begränsad till 7 procent i diesel. Andelen förnybar energi
har fortsatt att öka under 2018. Totalt har tunga lastbilars användning av diesel
enligt preliminära siffror minskat med 25 procent sedan 2010 samtidigt som energianvändningen minskat med 7 procent. Den större minskningen av dieselanvändningen
hänger ihop med ökad användning av biodrivmedel både som inblandning i diesel
men också som rena biodrivmedel i form av HVO och RME. Sedan 2013 har energianvändningen ökat som resultat av ökad trafik. I övrigt kan huvuddelen av den
minskade energianvändningen härledas till energieffektivare fordon.
Reduktionsplikten som infördes i juli 2018 kommer leda till en fortsatt ökning av
andelen förnybart med låg klimatpåverkan.
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Figur 2. Tunga lastbilars energianvändning 2010 – 2017 (2017 preliminära siffror). För 2010
saknas uppdelning av biodieseln på HVO och FAME. Siffrorna över staplarna avser
förändringen sedan 2010.

PROGNOS MED DAGENS FATTADE BESLUT
Personbilar och lätta lastbilar har redan tidigare omfattats av krav att minska koldioxidutsläppen från nya fordon till och med 2021. Nu finns också förslag på EU-krav för både
2025 och 2030. Nationellt finns sedan juli 2018 bonus-malus och förändrade förmånsregler som kommer driva på energieffektivisering och elektrifiering ytterligare för
personbilar och lätta lastbilar utöver EU-kraven. För drivmedlen finns nationellt sedan
juli 2018 reduktionsplikten som kommer driva på för ökad andel hållbara biodrivmedel.
Under våren 2018 presenterade EU-kommissionen som nämnts tidigare de första
koldioxidkraven för nya tunga lastbilar för både 2025 och 2030. Tillsammans kommer
dessa och andra styrmedel att driva på för en fortsatt energieffektivisering av både
lätta och tunga fordon. Reduktionsplikten som infördes 1 juli 2018 kommer bidra till
ytterligare minskning av utsläppen av växthusgaser genom fortsatt ersättning av
fossila drivmedel med förnybara med låg klimatpåverkan.
Sammantaget innebär det att vägtrafikens utsläpp av växthusgaser kommer fortsätta
att minska trots ökad trafik. De åtgärder och styrmedel som har införts fram till idag
eller är nära att införas beräknas räcka till att minska utsläppen med 28 till 38 procent
fram till 2030 jämfört med 2010. Bland de styrmedel som inkluderas bör framförallt
nämnas beslutad reduktionsplikt fram till 2020, bonus-malus för lätta fordon samt
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förslagen på koldioxidkrav på såväl personbilar och lätta lastbilar som på tunga
lastbilar för 2025 och 2030. Vad gäller de tunga lastbilarna kommer de nya föreslagna
koldioxidkraven inom EU tillsammans med beslutad reduktionsplikt fram till 2020
kunna göra att utsläppen hålls kvar på dagens nivå.
Den beräknade utvecklingen är förstås långt ifrån tillräcklig för att nå målen om att
minska utsläppen från inrikes transporter (exklusive inrikes flyg) med minst 70 procent
till 2030 jämfört med 2010 och att till 2045 göra transportsektorn helt klimatneutral.
För att nå dessa mål är behovet stort av nya åtgärder och styrmedel. Det gäller inte
minst lastbilstransporterna där utsläppen utan ytterligare åtgärder och styrmedel inte
bedöms ens minska.
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Figur 3. Den ljusgrå linjen visar den historiska utvecklingen fram till idag av vägtrafikens
utsläpp av koldioxid. Den ljusblå linjen visar hur koldioxidutsläppen skulle utvecklas om
dagens fordon och drivmedel användes även i framtiden med den trafikprognos som
Trafikverket tagit fram. Den mörkgrå linjen visar utvecklingen med idag fattade beslut
om styrmedel och åtgärder. Detta inkluderar bonus-malus, beslutad reduktionsplikt
fram till och med 2020 samt EU kommissionens förslag på CO2 krav för såväl lätta
som tunga fordon. Den gröna linjen visar målsättningen enligt de nya klimatmålen som
beslutats av riksdagen.
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Fotograf: Gudellaphoto, Mostphotos

KNEG på väg mot visionen
RESULTAT 2017
Ingen ökning av utsläppsbesparingen för 2017 • Under 2017 uppgick den samlade
utsläppsbesparingen för KNEG till 715 000 ton koldioxid. Det är i paritet med 2016 och
därmed uteblev en ökning av besparingen för första gången sedan 2010. De senaste årens
kraftfulla expansion av biodieselanvändning avmattades under 2017 och är främsta
förklaringen bakom resultatet. Därför blir ytterligare åtgärder och kraftfullare incitament
för utsläppsbesparingar avgörande för att nå KNEG:s mål om halverad klimatpåverkan
från en typisk svensk godstransport till 2020.
För varje nytt år sedan 2010 har KNEG:s medlemmar lyckats nå allt större utsläppsbesparingar genom åtaganden riktade mot effektivare transporter, effektivare fordon
och förnyelsebara bränsle. Den utvecklingen bröts under 2017 då den sammanlagda
besparingen var jämförbar med 2016 – 715 000 ton koldioxid under 2017 och 722 000
ton koldioxid under 2016. Det är i samklang med utvecklingen av koldioxidutsläpp för
svenska godstransporter i Sverige som helhet. Efter att stadigt ha minskat sedan 2010
planade utsläppsminskningarna ut under 2017 då tunga lastbilariv totalt släppte ut
3,24 miljoner ton koldioxid jämfört med 3,23 miljoner ton under 2016v.
Trots likheten i utvecklingen mellan KNEG:s utsläppsbesparingar och de nationella
utsläppen för tunga lastbilar kan de bakomliggande orsakerna till utplaningen under
2017 delvis vara annorlunda. Allt sedan 2010 har KNEG:s utsläppsbesparingar samt
minskningarna av de nationella utsläppen från tunga lastbilar drivits av, i synnerhet,
den kraftfulla ökningen av biodieselanvändning, framför allt HVOvi. För KNEG har
dessa volymer inte ökat betydelsefullt mellan 2016 och 2017, vilket är den främsta
förklaringen bakom utplaningen i utsläppsbesparing mellan 2016 och 2017. Däremot
har volymerna av HVO nationellt ökat under samma period med nästan 20 procentvii.
Att de nationella koldioxidutsläppen inte minskade mellan 2016 och 2017 för de
nationella utsläppen förklaras alltså inte av minskad tillgänglighet på biodiesel, utan
snarare utav att det totala transportarbetet ökade under samma period. Under 2017
var utsläppsminskningarna som åstadkoms genom ökad biodieselanvändning lägre än
ökningen av utsläpp härledda från att det transporterades mer gods på svenska vägar.
Likväl fortsätter utvecklingen att domineras av biodiesel både nationellt och för
KNEG:s resultat. Av utsläppsbesparingen på 715 000 ton koldioxid som KNEG:s medlemmar åstadkom under 2017 härstammar över 90 procent från biodiesel som ersättning för fossil diesel. Det är ingen överraskning då både OKQ8 Scandinavia och Preem

iv
v
vi
vii
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Lastbilar med en totalvikt på över 3,5 ton.
"Minskade utsläpp men snabbare takt krävs för att nå klimatmål", PM, Trafikverket, 2018
Hydrerad Vegetabilisk Olja, syntetisk diesel som kan produceras från förnyelsebar råvara.
SPBI, 2018
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är medlemmar i KNEG och tillsammans står för en stor del av dieselförsäljningen i
svenska vägtransportsektorn. 2011 introducerade Preem Evolution Diesel – en HVOdiesel producerad från svensk tallolja och OKQ8 Scandinavia introducerade en diesel
med hög inblandning av förnybart 2012 Diesel Bio+ samt ren HVO under namnet och
KNEG-projektet Diesel BioMax (Diesel Bio HVO) 2013.
Om KNEG ska kunna nå målet om en halvering av klimatpåverkan från en typisk svensk
godstransport på väg till 2020 behövs fler åtaganden och starkare incitament för kraftfullare incitament för utsläppsbesparingar. Det gäller sannolikt även för möjligheterna
att realisera det nationella målet om en 70 procentig minskning av koldioxidutsläpp till
2030. Båda förutsätter starkare samarbeten över transportsektorns värdekedja och där
politiken kan skapa bättre förutsättningar för transportsnåla samhällen och stabilare
villkor för fortsatt expansion av biodieselproduktion.
Når vi målet? viii • KNEG har som gemensamt mål att halvera utsläppen från en typisk
svensk godstransport på väg till 2020 med 2005 som basår. Översatt till ton koldioxidekvivalenter, ska den årliga besparingen från medlemmarnas åtaganden uppgå till
1 900 000 ton vid 2020. Det innebär en utmaning på att i snitt öka utsläppsbesparingen
med nästan 40 procent eller 155 000 ton koldioxid för varje nytt år.
KNEG RESULTAT 2008–2017
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Figur 4. KNEG-resultatet för koldioxidbesparingar under perioden 2008–2017. Figuren visar
även två scenarier för utsläppsreduktion till år 2020.

viii

Notera att årets resultatberäkning i högre utsträckning har kunnat ta hänsyn till att undvika dubbelräkning mellan
KNEG:s medlemmar. Som en konsekvens är årets resultat inte direkt jämförbart med tidigare års publicerade resultat.
Däremot är resultaten för tidigare år i figur 1 (sidan 3) omräknade enligt ny metodik.
KNEG Resultatrapport 2018 |

19

Efter en markant ökning av utsläppsbesparingen under 2016 uteblev ökningen helt
under 2017. Resultatet för 2017 är till och med något lägre än för 2016 men skillnaden
däremellan kan argumenteras ligga inom felmarginalen. Den genomsnittliga ökningstakten sedan 2008 är nästan 39 procent, vilket av ren slump tangerar det exponentiella scenariot visualiserat i figur 4. Således, skulle denna ökningstakt hålla i sig under
de kvarstående åren når KNEG sitt mål vid 2020. I absoluta termer förutsätter det dock
att mer än en dubblering av utsläppsbesparingarna ska realiseras till 2020 i jämförelse
med 2017 års resultat, från 715 000 till 1 900 000 ton koldioxid. Sker inget trendbrott
inom insatsområdena effektivare fordon eller effektivare transporter behövs ytterligare
expansion av biodrivmedel. Med tre år kvar till 2020 kan det anses vara en tuff utmaning
för KNEG:s medlemmar att förse svenska drivmedelsmarknaden med biodrivmedel
nog att nå ytterligare 1 000 000 ton besparade koldioxidutsläpp. Sannolikt behövs nya
insatser inom alla områden för att fordon ska bli mer bränsleeffektiva – ny motorteknik,
minskade rullmotstånd, ökat praktiserande av sparsam körning och användning av
längre och tyngre fordon i större skala. Fortfarande finns det betydelsefulla besparingspotentialer att realisera för minskat luftmotstånd genom att optimera hela lastbilsekipage, inte minst genom så kallade fordonståg eller platooning. Däremot kan det
anses osannolikt att de besparingspotentialer som finns för ökad transporteffektivitet
genom till exempel samdistribution och ökad intermodalitet ska få ett betydelsefullt
genomslag på resultatet till 2020.
Förnybara bränslen dominerar koldioxidbesparingen • 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 ger en sammanställning över hur varje insatsområde har bidragit till utsläppsbesparingen för 2017. KNEG har även ett fjärde insatsområde – effektivare bränsleproduktion – som syftar till att minska mängden fossil
energi vid produktion av bränsle. Det området ger inget direkt bidrag till koldioxidbesparingar av godstransporter på väg men är likväl ett viktigt indirekt bidrag i att
minska utsläppen av fossil koldioxid av bensin och diesel ur ett livscykelperspektiv.

TABELL 1. UTSLÄPPSBESPARINGAR PER INSATSOMRÅDE FÖR KNEG 2017.

Insatsområde
Förnybara bränslen

658 000

Effektivare fordon

54 500

Effektivare transporter
Totalt
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2 600
715 000

Totalt ligger 12 åtaganden från KNEG:s medlemmar bakom resultatetix för 2017,
där det har varit möjligt att samla in data och göra beräkningar. Tabell 2 visar de
sex åtaganden som under det gångna året har gett störst bidrag till resultatet.
Övriga åtaganden beskrivs i avsnittet ”Åtaganden”.
TABELL 2. UTSLÄPPSBESPARINGAR INOM KNEG ÅR 2017 FRÅN DE SEX ÅTAGANDEN
MED STÖRST BIDRAG. RESULTATEN I DENNA TABELL ÄR EXKLUSIVE DUBBELRÄKNINGSAVDRAG MELLAN KNEG-MEDLEMMAR. NOTERA ATT ”ÖKAD
LÅGINBLANDNING AV FÖRNYBART DRIVMEDEL I DIESEL” FÖREKOMMER TVÅ
GÅNGER MEN AVSER TVÅ OLIKA KNEG-MEDLEMMARS ÅTAGANDEN.

Åtagande

Insatsområde

Utsläppsbesparing
(ton koldioxid)

”Fortsätta utveckla och marknadsföra
förnybara drivmedel som kan användas i
redan befintlig fordonsflotta”

Förnybara bränslen

445 900

”Förnyelsebara drivmedel – biodiesel”

Förnybara bränslen

133 200

”Öka andelen förnybara drivmedel”

Förnybara bränslen

52 600

”Vi ökar andelen biobränsle”

Förnybara bränslen

46 200

”Bränsleeffektivisering av lastbilar”

Effektivare fordon

37 700

”Vi sänker vår bränsleförbrukning”

Effektivare fordon

10 800

De båda åtagandena som rör ökad produktion av biodrivmedel dominerar resultatet.
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 89 procent lägre klimatpåverkan i jämförelse med svensk referensdiesel,
och ger därmed en kraftig reduktion av växthusgaser när den ersätter fossil diesel.
Sedan introduktionen 2011 har andelen tallolja (råtalldiesel) gradvis ökat till att under
2017 utgöra upp till 50 procent som inblandning och finns nu även som ren HVO.
Därutöver innehåller Evolution Diesel även fem till sju procent RME. Den sammanlagda
besparingen för detta åtagande under 2017 är beräknat till 445 900 ton koldioxidx ,
baserat på försäljningsvolymer på den svenska marknaden som ersätter fossil diesel
för tunga transporter.
Under 2012 lanserade OKQ8 Diesel Bio+ som är ytterligare en variant av diesel med hög
andel HVO fast där bioråvaran produceras från vegetabiliska och animaliska fetter.
Tack vare goda köldegenskaper har Diesel Bio+, tillskillnad från Preems Evolution
Diesel, 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

ix
x

Se Appendix för en komplett lista av samtliga 47 åtaganden i KNEG 2017.
Exklusive volymer som används av andra KNEG-medlemmar för att undvika dubbelräkning för KNEG:s
sammanlagda besparing.
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fossil diesel för tunga transporter beräknas till 133 200 ton koldioxidekvivalenter
under 2017.
Att dessa nya drivmedel har ett genomslag på marknaden är synligt bland andra
KNEG-medlemmar. T ex utgör HVO-diesel en allt större del av drivmedelsanvändningen i PostNord och Schenkers åkeriverksamheter. Under 2017 har den sammanlagda effekten av förnybara drivmedel i PostNord och Schenkers verksamhet gett en
uppskattad besparing på 52 600 respektive 46 200 ton koldioxid, vilket även inkluderar
100-procentig biodiesel (RME) och fordonsgas.
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 2017 på den
svenska marknaden är 37 700 ton koldioxid, baserat på antagande att nya fordon
ersätter äldre, mindre bränslesnåla. Jämfört med 2016 är det en ökning med cirka
3 000 ton, som ett resultat av en ökad försäljning av tunga lastbilar.
Att säkerställa hastighetsefterlevnad och eftersträva sparsam körning är effektiva
metoder för att minska utsläpp på kort sikt och där den minskade bränsleförbrukningen
naturligtvis också minskar drivmedelskostnader. Genom att planera körningen, behålla
ett jämnt gaspådrag och undvika tomgångskörning är det möjligt att minska bränsleförbrukningen med upp till 15 procent. Största utmaningen är att utmana invanda
beteenden och att bibehålla ett nytt körsätt. Schenker har som mål att samtliga
chaufförer ska genomgå utbildning i sparsam körning. Under 2017 var samtliga
chaufförer utbildade (att jämföra med 51 procent utbildade vi KNEG:s basår 2005),
vilket uppskattas gett en besparing om 10 800 ton koldioxid baserat på en schabloniserad reduktion av bränsleförbrukning på sju procent.
Som tidigare år kvarstår utmaningen att initiera lyckade projekt och åtaganden för att
effektivisera logistik och transporter. Det insatsområdet rymmer åtaganden som till
exempel 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 samt 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.

22

| KNEG Resultatrapport 2018

KNEG består idag av 12 medlemmarxi 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. I KNEG ingår även åtaganden
som syftar till en effektivare bränsleproduktion samt ökad spillvärme till fjärrvärmeproduktion. Även om dessa båda åtaganden inte har ett direkt bidrag till utsläppsminskningar för transportsektorn ger de likväl en indirekt påverkan – när allt mindre
fossil energi går åt per producerad volymenhet bränsle minskar också utsläppen ur ett
livscykelperspektiv vid bränsleanvändning.
Utsläppen per utfört transportarbete måste minska med 50 procent • Ett annat mått
på KNEG:s 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, effektivare 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 somliga 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 KNEG:s
mål eller samhällets mål om en fossiloberoende fordonsflotta vid 2030 ska nås behöver
godstransporter effektiviseras i alla delar av systemet där det är möjligt.
Kommunikation som en del av klimatpåverkan • Styrkan i KNEG ligger i samarbetsviljan
och bredden av aktörer. Tillsammans finns representation från alla väsentliga delar av
näringskedjan: bränsleproduktion, fordonstillverkning, transportörer och transportköpare. Vid sidan av dessa finns även akademi, branschorgan och myndighet som alla
tillför spetskompetens i olika områden. Utöver arbetet med åtaganden och projekt,
genomför KNEG en mängd kommunikativa aktiviteter för att sprida kunskap och
erfarenhet utanför samarbetes ramar. För att vända utsläppstrenden behöver kännedom och förståelse för goda exempel spridas över hela transportnäringen. Andra
aktörer behöver förstå vilka lösningar som fungerar på en konkurrensutsatt marknad
och det politiska systemet behöver förstå hur morgondagens tekniker behöver
stöttning. Därför är öppenhet och transparens en viktig del av klimatarbetet.
xi

För en fullständig medlemslista, besök www.kneg.org.
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PROJEKT
Med den bredd som finns representerad inom KNEG är gemensamma projekt ett
framgångsrikt verktyg för fördjupat samarbete, där minst två KNEG-medlemmar
tillsammans testar nya fordon, bränsle och logistiklösningar – de tekniker som måste
vara en del av morgondagens transportsystem.
Här följer en sammanställning över avslutade och pågående KNEG-projekt. Sammanställningen är genomförd under 2016xii.

Biodriv
2008–2010
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV), IVL Svenska Miljöinstitutet, Preem

Detta projekt var i form av en studie, där IVL och GMV fick i uppdrag att utreda förutsättningar,
möjligheter, begränsningar och risker på kort och lång sikt för svensk produktion av biodrivmedel.
Man undersökte olika teknikspår och deras resursbaser med syfte att leverera ett kunskapsunderlag till Preem att ta med sig i sin verksamhet.
RESULTAT
Samarbetet under studien upplevdes som bra, det ledde till ett intressant resultat och man anser
att det var en bra aktivitet att göra inom KNEG. Utvecklingen på området går framåt och anses
som viktig. Rent generellt finns det sannolikt ett behov av anläggningar på pilotskala för
forskningsändamål för att fortsätta främja utvecklingen.
De barriärer man kan identifiera är av olika slag. Man ser att tekniken behöver förbättras, dagens
förbränningsmotor behöver utvecklas och bli mer effektiv. Även konkurrensfrågor kommer in
som en utmaning. Det finns en konkurrens om mark, den vi har ska räcka till mycket – mat,
bostäder, infrastruktur, med mera. Det finns även väldigt många som efterfrågar bioråvara för
att kunna ersätta fossil råvara och hittills ser man att det överlag varit svårt för biodrivmedel att
hävda sig i konkurrensen om bioråvara. Det finns även barriärer i form av politiska faktorer. De
legala och ekonomiska styrmedlen och diskussionen kring dessa ser annorlunda ut numera
jämfört vid tiden för Biodriv, och IVL anser att förutsättningarna för biodrivmedel är ganska
dåliga i dagsläget.
Det finns som nämnts ett fortsatt behov av arbetet på området, man anser att biodrivmedel har en
roll att fylla i utvecklingen och att det är viktigt att hitta olika alternativ i energisystemet som
kompletterar varandra. Att KNEG ska fortsätta arbetet med biodrivmedelsfrågan ses som naturligt
men det är viktigt att samtidigt balansera detta med arbete för energieffektivitet och logistik.
KNEG:s arbete överlag anses som viktigt genom det samarbete som görs mellan en stor variation
av aktörer. Nätverk och plattformar såsom KNEG gör att man snabbt kan gå från strategi till
faktiska tester.
xii
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ACP Evolution Diesel
2010–2011
DB Schenker, Posten Logistik, Preem, Volvo Lastvagnar, Volvo Logistics, DHL

ACP Evolution Diesel är ett bränsle där fossil och förnybar råvara blandas med syftet att införa
ett mer miljöanpassat drivmedel till den befintliga fordonsparken. Genom att göra detta i en
så omfattande volym och infrastruktur som möjligt ville man uppnå en väsentlig positiv
miljöeffekt.
POTENTIAL
Ur ett livscykelperspektiv minskar ACP Evolution Diesel koldioxidutsläpp med upp till 46 procent.
RESULTAT
Med ett gott samarbete och ett framgångsrikt alternativt bränsle som resultat upplevdes
projektet som lyckat. Uppskalning har redan skett i Preems regi eftersom ACP Evolution Diesel
är en kommersiell produkt på marknaden. Utöver detta har resultatet från projektet visat på
potentialen med syntetiska bränslen och detta har sannolikt gynnat andra satsningar inom
området. Exempelvis introducerade Preem under 2015 Evolution Bensin, vilket är den första
bensinen på marknaden som består av 10 procent förnybar råvara (5 procent etanol och 5
procent tallolja).
Rent tekniskt krävs inga typer av förändringar på fordon för att kunna nyttja ACP Evolution
Diesel, utan de utmaningar som finns för att fortsätta utveckla området är tillgången på
råvaror och kortsiktiga styrmedel. Det som behövs är ett fortsatt fokus på att hitta lämpliga
råvaror och långsiktiga och tydliga politiska spelregler. Preem ser möjligheter med att tillverka
drivmedel med ännu högre innehåll av förnybara råvaror men för att ta dessa steg krävs
lagstiftning som gör dessa drivmedel mer konkurrenskraftiga rent prismässigt mot de fossila.
Alla aktörer ser att KNEG kan ha en roll i att påverka den fortsatta utvecklingen. Bland annat
genom informationsspridning och genom att fortsätta och utveckla det samarbete som finns
mellan medlemmarna för att visa våra politiker hur det övergripande målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 kan nås. Flera aktörer tar också upp vikten av en kombination
av lösningar för att nå de mål man strävar mot. ”Vi behöver använda flera olika tekniker, det
finns inte en enstaka vinnande lösning” säger Jeanette Granström, Preem.
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BiMe Trucks
2009–2013
AGA, BRG Business, Energigas Sverige, E.ON, FordonsGas, Region Göteborg,
Volvo Lastvagnar

Projektet BiMe Trucks syftade till att samordna utveckling och marknadsintroduktion av tankstationer för flytande metangas och lastbilar drivna med metandiesel. Förhoppningen var att
kunna erbjuda marknaden för långväga godstransporter ett alternativ till fossil diesel utan att
kompromissa med ekonomi, miljö, prestanda och driftsäkerhet. Målet med projektet var att till
slutet av 2013 ha:
• Byggt fyra tankställen för flytande metangas
• Få ut 102 energieffektiva lastbilar med metandieselteknik och för flytande metangas
på marknaden
POTENTIAL
Med flytande biometan som bränsle (75 procent biometan och 25 procent diesel) kan koldioxidutsläpp minska med 70 procent i jämförelse med traditionell dieselmotor.
RESULTAT
Projektet anses som lyckat från både Volvo Lastvagnars och FordonsGas sida, och man uppnådde
målen både med att få ut fordon på marknaden och att utveckla infrastrukturen – det finns idag
sex tankstationer och ca 70 bilar kom ut på vägarna.
Möjligheten att skala upp och duplicera projektet finns, och det har redan lett till ytterligare
projekt både för Volvo och FordonsGas. En utmaning som Volvo identifierat är att det krävs
unika partners för i princip varje ny marknad.
Inom detta område ser man stora förändringar. Tekniken för fordonen är under utveckling och
planeras att lanseras i stor skala, tankstationerna för flytande metangas har utvecklats och även
regelverket har genomgått förändringar och en harmonisering i EU har skett.
De barriärer som finns för den fortsatta utvecklingen är av olika karaktär. FordonsGas ser ett
behov av en större anpassning av fordonen för att attrahera den svenska marknaden och Volvo
Lastvagnar identifierar infrastruktur, lönsamhet i hela kedjan och långsiktighet som de största
utmaningarna. Båda parter är överens om är att regelverket behöver ytterligare utvecklas.
Ett stöttande regelverk genom långsiktiga politiska beslut som ger marknaden stabilitet och
gör att investeringarna kan sätta fart anses vara nödvändigt.
Att KNEG kan ha en roll i detta ses som självklart. Genom den samverkan och de fälttest som
har genomförts ser man att KNEG har potential att påverka utvecklingen, och specifikt tas
transportinköparna upp som viktiga aktörer.
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BioDME
2008–2014
Chemrec, Preem, Volvo Lastvagnar

Projektet innebar fälttest av DME, ett gasformigt bränsle producerat från bioråvaror, och
omfattade hela teknikkedjan. Från produktion, distribution och tankning av drivmedel till
DME-anpassade lastbilar. Inom ramen för projektet etablerades fyra tankställen, i Göteborg,
Jönköping, Piteå och Stockholm.
POTENTIAL
DME producerat från råvaran svartlut ger ur ett livscykelperspektiv 96 procent lägre utsläpp
än diesel.
RESULTAT
Båda parter upplevde ett bra samarbete under projektet, men resultatet har skilt sig åt. För
Volvo var det över förväntan med tanke på hur teknikmognaden såg ut då, och detta spred sig
över ett stort geografiskt område och väckte intresset för DME i bland annat USA. För Preems
del var resultatet inte lika framgångsrikt, man har upplevt utmaningar med reparationer och
trasig utrustning som man inte kunnat identifiera orsaken till och stationer har stängts ned på
grund av för låga volymuttag.
Denna skillnad avspeglar sig även i de olika företagens utvecklingstankar kring tekniken. Preem
har i dagsläget inga planer på vidareutveckling av DME utan fokus ligger istället på att utnyttja
befintlig infrastruktur och fordonsflotta och arbeta med att göra flytande bränslen mer
förnybara. Volvo ser att utvecklingen går framåt, de arbetar nu med nästa generations teknik på
området som testas i USA. Dock ser båda parter bristande möjligheter i att skala upp tekniken
eller utföra ytterligare fälttest i Sverige. Det finns för mycket osäkerhet gällande investeringar i
produktionen av och kostnaden för DME. Det krävs även en bättre kombination av tillgång på
fordon och efterfrågan av bränsle som man inte ser i dagsläget.
Det som Volvo ser skulle krävas för att driva utvecklingen framåt är att de finansiella osäkerheterna försvinner genom att det införs hårdare krav på bränslens klimatprestanda och att
styrmedel (inklusive bränsleskatter) blir mer långsiktiga. Preem ser även ekonomiska incitament
som viktiga, men också att infrastruktur och tillgång på fordon är viktiga faktorer. Dock ser inte
Volvo att detta är ett aktuellt område för KNEG i dagsläget, och Preem har som nämnts ovan
lagt fokus på andra typer av lösningar.
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Clean Truck
2010–2014
Aga Gas, Mercedes, OKQ8 Scandinavia/IDS, Scania, SEKAB, Stockholms Stads
Miljöförvaltning, Volvo Lastvagnar

Clean Truck hade som syfte att främja marknadsintroduktionen av lastbilar med miljöanpassad
teknik, med utgångspunkt i Stockholm Stad. Genom att stötta etablering av infrastruktur för
drivmedel och transportörer i sina inköp av miljölastbilar testades totalt 50 stycken lastbilar som
drevs på etanol ED95, metandiesel eller var elhybrider.
Målet var att år 2015 skulle minst 10 procent av nybilsförsäljningen av lastbilar i Stockholms Stad
vara bilar drivna med förnybara drivmedel.
POTENTIAL
ED95-lastbilarna reducerar koldioxidekvivalenter med 68 procent jämfört med konventionella
diesellastbilar. Elhybridlastbilarna reducerar koldioxidekvivalenter med 15 procent jämfört med
konventionella diesellastbilar xiii. Metandiesellastbilarna reducerar koldioxidekvivalenter med
0 till 41 procent jämfört med konventionella diesellastbilar.
RESULTAT
Samarbetet och resultatet från projektet uppfattades som bra och framgångsrikt. ”Det är precis
sådana här möjligheter som behövs för att visa på möjligheter och resultat med nya tekniker”
menade Urban Wästljung, Scania. Trots vissa utmaningar för de olika teknikerna inom projektet
ansåg alla aktörer att möjligheter till uppskalning finns och för Stockholm Stad är lärdomen
överlag från projektet att alla tre tekniker fungerar fint men att de per automatik inte fungerar
bra i citytrafik.
Clean Truck har för alla aktörer lett till fortsatta projekt, och både Stockholms Stad och Volvo ser
att utvecklingen på områdena går framåt. Scania ser dock att utvecklingen tyvärr bromsats in
något på grund av skattepolitiken på drivmedelsområdet som skapat osäkerheter. Det som krävs
för en fortsatt utveckling är därmed tydlighet och ett klargörande av skattepolitiken, menar
Scania. Även Stockholms Stad tar upp problematiken med skattefrågan och Volvo delar åsikten
om att stöttande spelregler behövs för att främja utvecklingen, men tar också upp fortsatta
fälttest och kunskapsuppbyggnad som viktiga faktorer.
Stockholm Stad identifierar ytterligare en barriär på området och menar på att utvecklingen av
HVO-bränslen blir ett hinder och stannar upp utvecklingen. Man ser inte detta som en långsiktig
lösning och menar att utvecklingen av alternativa fordon och bränslen utkonkurreras. För att
komma vidare stort sett tror man att det behövs ett ändrat fokus och istället för att utveckla
dieselkopior krävs nytänkande gällande teknik och bränslen. Att detta fokus även lyfts in i
KNEG:s arbete anses som viktigt.
Alla aktörer ser att KNEG kan medverka till utvecklingen. Scania ser att fler möjligheter till
projekt såsom Clean Truck hade varit bra, men tar upp vikten av att de projekt man utför leder
till kommersiella lösningar för att uppnå en faktisk förändring.

xiii
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Elhybridlastbil korrelerar inte med kända variabler såsom tillåten lastvikt, uppgivet tonnage, automat/manuell
växellåda, boggier/enkelaxlad, längd, påbyggnad eller motorstorlek. Det troligaste är att trafikrytmen samt
individuell körstil är de faktorer som mest avgör koldioxidbesparingen för elhybridlastbilarna.
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CO2 Challenge
2008–2010
DB Schenker, Volvo Lastvagnar, Volvo Logistics med transportleverantörer

CO2 Challenge var en gemensam satsning inom Volvokoncernen där Volvo Lastvagnar utmanade
det egna (dåvarande) logistikbolaget Volvo Logistics att på kort tid uppnå en stor reduktion av koldioxidutsläpp. Målet var att till år 2010 minska utsläppen med 20 procent (med år 2006 som basår).
POTENTIAL
Med liknande förutsättningar som för detta projekt finns en potential om utsläppsminskningar
av koldioxid på cirka 20 procent.
RESULTAT
Resultatet från projektet blev väldigt bra. Man genomförde flertalet olika åtgärder, bland annat
användes lastutrymmena mer effektivt, längre fordon utnyttjades och man flyttade gods från
vägtransporter till sjö- och tågtransporter i de fall där detta var möjligt. De olika åtgärder som
man genomförde ledde till förbättringar som fortsättningsvis har gett fördelar i Volvos verksamhet. Projektet handlade även om hur man kvantifierar och minskar utsläppen samt kommunicerar kring detta arbete. Även på denna punkt upplevdes projektet som lyckat.
Man anser att detta projekt är duplicerbart och något som även andra aktörer kan göra. Den
utveckling man kan redovisa, utöver de olika tekniska åtgärder som genomfördes, är att Volvo
numera har ett stabilt arbete och ett fokus på hur man mäter och följer upp koldioxidutsläpp.
Inom detta område ser man att det händer mycket och att det leder till positiv förändring. Detta
eftersom en ökad mätning av utsläpp oftast leder till aktiviteter och utveckling av logistik och
teknik för att uppnå faktiska utsläppsminskningar. Arbetet med mätning leder helt enkelt till att
man börjar ställa krav på andra områden.
Projekten innehöll också aspekten att kunden ställer krav på leverantören (i detta fall Volvo
Lastvagnar som kund och Volvo Logistics som leverantör). Att göra detta som kund tror man kan
göra skillnad och skapa stora möjligheter att påverka utvecklingen. Det är något som man ser
att KNEG skulle kunna ta med i sitt arbete, men att det är viktigt att fokus ligger på att utmana
leverantörer. Att man ställer krav utan att styra och låter transportörerna komma på de bäst
lämpade lösningarna eftersom det är de som är experterna.
Man efterfrågar även arbete från KNEG:s sida inom området för mätning och menar på att
KNEG skulle kunna göra en benchmarking av projekt och aktiviteter för att visa på olika sätt som
man kan arbeta med uppföljning av utsläpp.
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Diesel BioMax
2013–2014
DHL Freight via sina entreprenörer GBG International och GB Framåt, OKQ8
Scandinavia, Renova, Volvo Lastvagnar

I projektet Diesel BioMax testades en 100 procent syntetisk diesel som framställts av förnybara
råvaror såsom vegetabiliska och animaliska fetter. Målet var att ta fram ett bränsle med mycket
goda egenskaper vad gäller koldioxidutsläpp och ändå medföra ett minimum av tekniska
justeringar och anpassningar.
POTENTIAL
Genom HVO-komponenten i Diesel BioMax ges ett minskat utsläpp av växthusgaser med 89
procent jämfört med svensk referensdiesel.
RESULTAT
”Samarbetet och resultatet av projektet var över förväntan. Renova kunde bli fossilfria, Volvo
har godkänt användningen av 100 procent HVO och OKQ8 har kunnat öppna publika stationer
med 100 procent HVO till kunder som efterfrågar och kan köra på produkten” berättar Erik S.
Moglia från OKQ8. Även Renova och Volvo delar denna positiva uppfattning om projektet.
I och med att Diesel BioMax numera är en kommersiell produkt och att Renova tillämpar det
i hela sin fordonsflotta har det redan skalats upp både för deras och för OKQ8s del. Även för
Volvo har utvecklingen gått framåt och det har lett till erbjudanden i och utanför Sverige.
Eftersom resultatet ledde till just en kommersiell lösning har inte fler projekt utförts mellan
projektmedlemmarna, men Volvo ser möjligheter med att resultat kan ligga till grund för
ytterligare samarbeten inom KNEG. Detta genom att man kan använda sig av den metodik
man hade i Diesel BioMax. Eftersom en bredd av aktörer ingick i projektet ökade chansen att
skapa den acceptans som är så nödvändig när man ska introducera ny teknik på marknaden.
Detta är något som man kan få användning för och ta med sig in i nya projekt.
Det har skett en snabb utveckling för Diesel BioMax och för HVO som bränsle i stort. De hinder
som finns är tillgången på hållbara råvaror och att antalet leverantörer på marknaden samt
volymtillgången är begränsad. Man ser även barriärer på grund av den osäkerhet det råder kring
styrmedel (exempelvis beskattning) som skapar osäkerhet på marknaden.
OKQ8 ser därmed att KNEG kan arbeta med att driva på utvecklingen och försöka få fram mer
tydlighet från regeringen/departementen kring framtida styrmedel för förnybara drivmedel.
Detta kan KNEG göra genom att till exempel genomföra och delta i seminarier, debatter och
debattartiklar.
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DUO2
2010–2016
DB Schenker, Kallebäcks Transport, Parator, SKAB, Sveriges Åkeriföretag,
Trafikverket, VBG, Volvo Lastvagnar, WABCO

Med längre och tyngre fordon behövs färre transporter för samma last, och det finns därmed
besparingar att göra gällande utgifter och utsläpp. I HCT-projektet (High Capacity Transport) DUO2
utvecklades och testades därför fordonskombinationerna DUO2-Kärra (lastbil-kärra-kärra) och
DUO2-Trailer (dragbil-semitrailer-dolly-semitrailer). Genom projektet hoppades man kunna visa på:
• Kraftigt minskade koldioxidutsläpp
• Ökad förar- och fordonseffektivitet
• Minskad trängsel
• Bibehållen/ökad säkerhet utan ökat vägslitage
POTENTIAL
En potential på 15 procents minskade utsläpp av koldioxid per transporterad volymenhet.
RESULTAT
Arbetet och resultatet upplevdes som lyckat eftersom de hypoteser man ursprungligen hade har
visat sig stämma, och deltagarna använder ord som inspirerande, spännande och intressant för
att beskriva arbetet i DUO2. För Volvo förväntas det leda till fler projekt och för Trafikverkets del
har arbetet i DUO2 (tillsammans med projektet En trave till) lagt grunden för deras fortsatta
utveckling på området och gjort att de startat upp ett forskningsprogram om HCT.
Den tekniska utvecklingen på området är stor och man ser goda möjligheter med uppskalning
och duplicering. De begränsningar man kan identifiera för detta är bland annat om vägnätet
med tillräcklig bärighet inte blir sammanhållande och om de längre fordonskombinationerna
inte skulle bli tillåtna. Det är främst gällande regelverket som den stora utmaningen finns.
Det som krävs för en fortsatt utveckling är lagstiftning som tillåter dessa fordonsekipage att
trafikera våra vägar, men man upplever att det finns en rädsla för att längre transporter skulle
konkurrera med järnväg. Denna syn anser man behöver förändras eftersom utvecklingen av HCT
via vägtransporter och järnväg snarare kompletterar än konkurrerar med varandra. Det anses
därför som viktigt att nyttorna av denna utveckling synliggörs så att beslutsfattarnas förståelse
ökar och att lagstiftningen anpassas. Arbetet med detta är något som man ser att KNEG skulle
kunna göra genom att kommunicera nyttorna, öka förståelsen och påverka den politiska
utvecklingen i frågan.
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Effektivare transportkedjor för näringslivet – Förstudie Aerodynamik
2013–2014
Chalmers tekniska högskola, DB Schenker, PostNord, Scania, Trafikverket,
Volvo Lastvagnar

Genom aerodynamisk optimering av transportfordon finns goda möjligheter till lägre bränsleförbrukning och därmed också mindre emissioner. Kunskapen kring dessa förbättringsåtgärder
är inget nytt och denna studie syftade till att undersöka varför dessa åtgärder i större utsträckning inte tagits för tunga fordon i Sverige. Vidare ville man även utifrån detta föreslå strategier
för att öka användningen av aerodynamikförbättrande komponenter.
POTENTIAL
Utrustning för aerodynamisk optimering visar på en potential att minska koldioxidutsläpp med
5 till 10 procent.
RESULTAT
Samarbetet i studien uppfattades i stort som bra. Resultatet visade att behovet av denna
utrustning finns samt vilka hinder som finns för användningen av komponenterna, och fungerar
som en bra grund att bygga vidare på.
”Området utvecklas hela tiden. Här ligger utmaningen i att använda de lösningar som redan
finns” menar Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar. Även andra medlemmar anser att området
utvecklas, framförallt i USA men även i Sverige. Scania har sett en förbättring av utbudet på
aerodynamiska komponenter på marknaden på grund av en kommande ändring i svensk
lagstiftning under år 2017.
Man ser dock att många av de hinder som identifierades genom studien kvarstår och att några
faktorer som fattas för en fortsatt utveckling är en bra modell för att kunna visa på vinster med
utrustningen, ökad produktutveckling för den nordiska marknaden och god marknadsföring.
Förhoppningen var att studien skulle resultera i praktiska tester, något som ännu inte skett. En
klar majoritet av aktörerna som medverkat i uppföljningen anser att det är främst fälttester som
behövs för att föra utvecklingen framåt. Det som saknas är en drivande kraft och finansiering för
detta. Man ser att KNEG kan spela en stor roll i frågan genom att utföra dessa starkt efterfrågade fälttester, kommunicera resultatet och på så sätt bidra till den fortsatta utvecklingen.
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En trave till (ETT)
2007–2016
Parator, SCA, Skogforsk, SSAB, Stora Enso, Trafikverket, VBG, Volvo Lastvagnar,
WABCO

I likhet med DUO2 var En trave till ett projekt inom HCT som syftade till att utveckla och testa
längre och tyngre fordonskombinationer. I detta fall gällde försöken att traditionella virkesbilar
utvecklas till två olika utföranden, en med en bruttovikt på 74 ton och en tyngre på 90 tons
bruttovikt.
Målet med projektet var att kunna påvisa en stor koldioxidbesparing och att ha 25 fordon i drift
vid 2016.
POTENTIAL
Fordon enligt ETT-utförandena visar på minskade koldioxidutsläpp på 10 till 25 procent per
transporterat ton.
RESULTAT
”Inspirerande och nydanande!” är svaret från Lennart Cider, Volvo Lastvagnar, på frågan hur
projektets samarbete och resultat sett ut. Även Trafikverket och Stora Enso är positiva, och
menar på att det var ett konkret projekt som lett till positiva resultat. För Trafikverkets del har
detta arbete (tillsammans med projektet DUO2) lagt grunden för deras fortsatta utveckling på
området och gjort att de startat upp ett forskningsprogram om HCT.
ETT har för vissa aktörer redan lett till fortsättningsprojekt och för andra förväntas det göra det
eftersom det sker en ständig utveckling på området. Bland annat ser man möjligheter med att
överföra denna utveckling till andra typer av transporter och ett stort internationellt intresse för
detta. För fordonskombinationer med 74 tons bruttovikt tror man från Stora Ensos håll på full
implementering, medan kombinationerna med 90 tons bruttovikt behöver testas ytterligare –
vilket man vill fortsätta med.
Utvecklingen på området har gällt trafiksäkerheten och många tekniska aspekter hos fordonen,
exempelvis förbättrad bromsteknik och viktkontroll. De utmaningar som finns för fortsatt
arbete är av dels praktisk och dels byråkratisk karaktär. Det behövs en förstärkning och utveckling av vägnätet för att uppnå de bärighetsnivåer som krävs och det behövs politiska beslut som
tillåter fordonskombinationerna på 74 ton att trafikera dessa vägar. För att utvecklingen med de
ännu tyngre fordonen (90 ton) ska kunna fortsätta vill man gärna se en utveckling mot minskad
byråkrati hos myndigheter för att underlätta de praktiska försöken som behövs. För att uppnå
dessa förändringar ser man att KNEG kan ha en roll i att påverka politiker och på så sätt driva
utvecklingen framåt.
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Fälttest hybridsopbil
2006–2010
Energimyndigheten, Norba Geesink, Ragn-Sells, Renova, Volvo Lastvagnar

Projekt syfte var att praktiskt testa hybridfordon, här i form av en hybridsopbil. Målet var
att uppnå minskad bränsleförbrukning, tystare arbetsmiljö för chaufförer och driva på
teknikutvecklingen.
POTENTIAL
Projektet visar en potential med 33 procents reduktion av koldioxid.
RESULTAT
Samarbetet inom projektet har i stort fungerat bra. Enligt uppgifter från Ragn-Sells har detta
fordon fungerat bra och potential finns. För Volvos del ledde projektet till erfarenheter som
drev utvecklingen framåt med en färdig hybridlastbil som resultat. I och med att det ledde till
en kommersiell lösning var det en framgång gällande skalbarhet och duplicering ur Volvos
perspektiv. Dock så utvecklade sig inte produktkostnader och volymer så som man önskat, men
utvecklingen på området fortsätter. Även Renova ser möjligheter med uppskalning och menar
att hybridsopbilar skulle kunna ersätta konventionell teknik på de flesta ställen förutsatt att
fordonen tillverkas i modeller som uppfyller kraven på kapacitet, vikt, med mera.
För Renova har Fälttest Hybridsopbil inte direkt lett till fler projekt men samarbetet med Volvo
har fortsatt inom andra områden. För Volvos del har resultatet omsatts i nya projekt, och sedan
fälttestet har området utvecklats mycket. Även Ragn-Sells och Renova ser att utvecklingen går
framåt. Ragn-Sells upplever att samtliga lastbilsleverantörer arbetar med att utveckla miljömässiga transporter och Renova ser att utvecklingen går mot rena elfordon, något som redan
finns på marknaden idag.
Den stora utmaningen enligt Volvo är lönsamhet samt att kunna leverera maximal bränslebesparing/koldioxidreduktion för olika användning. Ragn-Sells ser barriärer med kapaciteten och att
det är för små volymer när det gäller batteriet, vilket i sin tur medför höga priser. Även Renova
ser kostnaderna som ett hinder, men också att det endast finns ett fåtal biltyper på marknaden.
Det som Renova anser skulle kunna föra utvecklingen framåt är ytterligare ett gemensamt projekt
i form av ett fälttest av en fullskalig elsopbil, något som man ser att resultatet från detta projekt
skulle kunna ligga till grund för. KNEG anses kunna ha en roll genom att utföra fler utvecklingsprojekt och arbeta med informationsspridning för att påskynda utvecklingen av tekniken och
marknaden.
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Viking Rail
2008–2011
DB Schenker, Volvo Lastvagnar, Volvo Logistics med transportleverantörer

Att flytta gods från vägtransporter till järnväg har potential att minska både koldioxidutsläpp
och trängsel. Syftet med Viking Rail var därför att visa på fördelarna med intermodalitet genom
att kommunicera transportmöjligheterna med (dåvarande) Volvo Logistics dagliga godstågsförbindelse mellan Göteborg och Tyskland, den så kallade Viking Rail. Genom projektet hade
man som mål att:
• Minimera transportkostnaden
• Minimera miljöpåverkan
• Möta kunders höga krav på miljö, kvalitet, ledtider och precision
POTENTIAL
Projektet visar på potentiella kodioxidreduktioner på 60 procent med rätt kombination av
järnväg och vägtransporter utan att göra avkall på ledtider och leveransprecision.
RESULTAT
Projektet upplevdes som lyckat både kostnadsmässigt och gällande koldioxidbesparingar.
Möjligheterna till skalbarhet uppfattas som små eftersom Viking Rail redan var i stor skala.
Duplicering ses däremot som ett starkare alternativ, de främsta förutsättningar som krävs är
tillgänglig infrastruktur och ett stabilt och tillräckligt fl öde av gods.
Det är svårt att säga om resultatet av projektet lett till fler projekt eftersom arbetet med
intermodalitet är något som pågått länge i Volvos verksamhet och även efter Viking Rail
har fortsatt att göra det. En utmaning som man ser för den fortsatta utvecklingen av ökad
intermodalitet är att vägtransporter är för billiga, i priset ingår inte alla externaliteter. Detta
anser man inte har att göra med hur man producerar lastbilar eller någon annan specifik
faktor utan det gäller branschen i stort och gör att utvecklingen inte alltid går mot det
hållbara håll som många önskar.
I arbetet med detta ser Volvo att det hade varit bra om KNEG kunde sammanställa goda
exempel på järnvägstransporter och inom logistikområdet som stort, och kommunicera kring
detta. KNEG:s arbete har hittills präglats mycket av ny teknik och nya bränslen, områden där
det kan krävas mycket för att en omställning ska kunna ske. Man menar att genom att arbeta
mer med logistikfrågor kan förändring i vissa fall nås enklare och effektivare.
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ÅTAGANDEN
Nedan redovisas samtliga åtaganden som KNEG:s medlemmar arbetade med under
2017. Varje medlem arbetar aktivt med minst tre åtaganden som spänner överinsatsområdena effektivare fordon, effektivare transporter och förnybara bränsle. Därutöver tar KNEG ett gemensamt ansvar för initiering av projekt mellan medlemmarna
samt spridning av kunskap och erfarenheter till aktörer utanför KNEG-samarbetet.
Den beräknade koldioxidbesparingen är redovisad för samtliga kvantifierbara
åtaganden, 12 stycken för 2017 av totalt 47 åtaganden. För att undvika dubbelräkningar mellan KNEG-medlemmar är somliga åtaganden subtraherade från KNEG:s
gemensamma resultat men är fullt redovisade i detta avsnitt. Se appendix för en
sammanställning över samtliga åtaganden.

CHALMERS
För att möjliggöra hållbara transporter behövs teknik, kunskap och medvetenhet. Chalmers
arbetar aktivt med att genom forskning förse samhället med ny kunskap, utbilda studenter i
hållbarhetsfrågor och via seminarier och arrangemang sprida den kunskap som utvecklas inom
högskolan. Detta skapar förutsättningar för att minska transporters klimatpåverkan.
Öka studenters medvetande kring hållbara transporter
Alla studenter på Chalmers ska kunna reflektera kring hållbar utveckling och transporternas
betydelse i detta. Flera kurser har ett tydligt fokus på transport och miljö. Framtidens ingenjörer
ges kunskaper för att bättre förstå transporters roll i hållbar utveckling och hur transporters
klimatpåverkan kan minskas. Inom undervisningen har även i år det så kallade ”Challenge lab”
på Chalmers haft projekt inom transportområdet. I kursen ”Formula student” designar, bygger,
testar och tävlar studenter med en eldriven tävlingsbil.
Initiera forskning inom hållbara transporter
Chalmers styrkeområde Transport har ambitionen att vara ett av de ledande universiteten inom
forskning och utbildning för gröna, säkra och effektiva transportsystem. Dit når vi genom att
skapa samarbete mellan flera transportrelaterade ämnesområden, stärka kopplingarna mellan
forskning och utbildning samt öka samverkan med nyckelaktörer i industri och samhälle. Flera
samarbeten mellan KNEG och Chalmers forskningskompetens har identifierats. Utmaningen
med att ställa om transportsektorn och att nå målet med en säker och fossilfri transportsektor
kräver forskning och innovationer i hela systemet, från beteende och affärsmodeller till
inkrementella tekniska lösningar och helt nya tekniska innovationer. Forskningen på Chalmers
täcker större delen av detta område och genom styrkeområdena arbetar vi tvärs över institutionsgränser och forskningsdiscipliner. Exempel på detta är satsningar inom elektromobilitet,
autonoma transporter och övergången till framtidens transportsystem. Dessutom fortsätter
Transportinköpspanelen, i samarbete med IVL och Göteborgs universitet med att mäta hur
transportinköpsarbetet förändras över tiden och bidra till ändrat beteende, effektivare inköpsarbete, bättre logistik och därmed minskad miljöpåverkan från transporter. SAFER har på
uppdrag från Trafikverket studerat säkerhet med HCT-fordon. I uppdraget ingår studier av
trafikflöde för HCT vs normallånga lastbilar och därigenom slutsatser om säkerhet, bränsle-
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åtgång och utsläpp av koldioxid och kväveoxider. Chalmers är även aktiva inom området
hållbara långväga transporter med tunga fordon.
Sprida kunskap om hållbara transporter
Chalmers forskare är aktiva i att arrangera ett stort antal workshops och seminarier. Några exempel
är TREFF (Transporteffektivitetsdagen) i samarbete med samarbetsplattformen CLOSER och
Urban Freight Conference i samarbete med Volvo Research and Education Foundation. Chalmers
Styrkeområde Transport anordnar även varje år ett initiativseminarium där aktuella forskningsfrågor diskuteras och Chalmers forskning presenteras. SAFER anordnar ett stort antal seminarier.

DB SCHENKER
DB Schenker är Sveriges största transport- och logistikföretag. Därmed har vi en stor möjlighet
att påverka transporters klimatpåverkan i Sverige. DB Schenkers miljöstrategi innebär att
företaget framförallt arbetar för att minimera klimatpåverkan från den egna verksamheten,
men också genom att ställa höga krav på våra underleverantörer och genom att hjälpa våra
kunder i deras logistikarbete.
För att bidra till en hållbar utveckling arbetar vi på DB Schenker med att förnya fordonsflottan,
öka andelen biobränsle, sänka bränsleförbrukningen, ökad effektiviteten inom logistiknätet och
genom att hitta nya innovativa sätt att leverera gods.
Vi förnyar vår fordonspark
Historiskt sett har de tunga fordonen minskat sin bränsleförbrukning med ca en procent per år
genom teknisk utveckling av fordonens motorer. Vi kontrollerar varje år våra samarbetsåkeriers
fordonsparker och följer med spänning utvecklingen av nya tekniklösningar på motor- och
bränslesidan. DB Schenkers åtagande i KNEG är att stimulera våra åkerier att driva en modern
fordonspark med minimerad miljöbelastning.
Vi ökar andelen biobränsle
Det kommer dröja innan den starkt etablerade dieselmotorn ersätts av ny teknik. För att vi skall
nå våra mål är det därför av avgörande betydelse att utnyttja potentialen av biobränsle. Vi ser
ett ökat intresse från våra samarbetsåkerier att välja biobränsle och idag är det främst bränsletypen HVO som används. DB Schenker rekommenderar samtliga sina åkerier att välja HVO-bränsle.
Vårt åtagande inom KNEG är att styra våra åkerier att alltid välja det mest hållbara biobränslet
som finns tillgänglig.

Uppskattad koldioxidbesparing under 2017: 46 200 ton
Vi sänker vår bränsleförbrukning
Beteendet på våra vägar har stor påverkan på våra fordons bränsleförbrukning. Genom utbildning
och träning i sparsam körning skapar föraren goda möjligheter att minska bränsleförbrukningen
och utsläppen av koldioxid. Sparsam körning ingår som en del i den obligatoriska förarutbildningen YKB (Yrkeskompetensbevis).

Uppskattad koldioxidbesparing under 2017: 10 800 ton
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Vi ökar effektiviteten i vårt logistiknät
Vårt stora, globala transportnät ger oss fina möjligheter att öka effektiviteten och på så sätt
minska utsläppen. Under 2016 genomfördes en större strukturell omläggning av vårt transportnät vilket kommer att generera ökad effektivitet.
Vi utvecklar nya, innovativa transportlösningar
Vi på DB Schenker satsar på innovation. Vi är övertygade om att vi behöver vara kreativa för att
hitta framtidens hållbara logistiklösningar och deltar i flera olika innovationsprojekt. Genom
KNEG skapar vi en viktig plattform som främjar dialog emellan akademi, myndigheter och andra
aktörer i näringslivet.

FORDONSGAS SVERIGE AB
Vi måste agera nu för att minska utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn. Med gemensamma krafter kan komprimerad och flytande fordonsgas vara en av lösningarna för att nå en
fossiloberoende fordonsflotta.
– KNEG är ett viktigt nätverk för oss för vi tror på att samarbete mellan olika aktörer gör att vi
tillsammans kan komma längre än vad vi gör som enskilda aktörer, säger Sofia Nordström, sales
& marketing Manager HDV på FordonsGas.
I en utvecklingsfas så är frågorna nya för alla parter. Med ett nära samarbete kan man öka
kunskapen om varandras respektive delar, samordna tidsplaner och minska risker men också
snabbt sprida den kunskap som kommer fram och de idéer som testas. Den teknikutveckling som
nu sker gör att vi ser att fordonsgasen kan ha en betydande roll i arbetet med att nå en
fossiloberoende fordonsflotta för godstransporter.
FordonsGas mål är att i det gemensamma nätverket visa på hur fordonsgasen som drivmedel
kan minska vår miljöpåverkan från godstransporter.
Utveckla infrastrukturen för fordonsgas genom att fortsätta bygga publika tankställen
FordonsGas kommer, efter hand som marknaden växer, att bygga ut infrastrukturen för publik
tankning av komprimerad gas.

Uppskattad koldioxidbesparing under 2017: 1 850 ton
Utveckla och bygga tankstationer för flytande fordonsgas
Redan 2010 byggde FordonsGas den första tankstationen för flytande fordonsgas belägen i
Göteborg och 2013 stod FordonsGas andra tankstation klar i Jönköping. Med den samlade
kunskapen vi har från att äga och driva tankstationer tar vi nu nästa steg tillsammans med
våra kunder och utökar infrastrukturen redan under 2018. FordonsGas arbetar just nu med
att etablera två nya tankstationer, en i Götene och en i Mjölby.
– Vi ser en otrolig potential att i rask takt etablera en solid infrastruktur för flytande fordonsgas.
Därför bygger vi dessa tankstationer nu samt planerar för ytterligare stationer inom en snar
framtid på attraktiva platser, säger Sofia Nordström.
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Det pågår också harmoniseringsarbetet inom EU för att få ett bra fungerande samarbete i
Europa vilket är nödvändigt för att introducera flytande fordonsgas till tunga godstransporter.

Uppskattad koldioxidbesparing under 2017: 230 ton
FordonsGas – utveckling
Då FordonsGas tillhör den franska koncernen Air Liquide, som är en ledande aktör på luftgaser
globalt, ger det oss möjligheter att expandera i Sverige, Norden och ut i Europa och bygga
infrastruktur i takt med att fordon kommer ut på marknaden.
Fortsätta utbytet av tunga fordon till metandieselbilar
– Vi ser nu att det finns riktigt bra gaslastbilar att välja på, säger Sofia Nordström. Om detta ska
fungera är en snabbt utbyggd infrastruktur ett måste och vi vill vara en stor del av den utbyggnaden. FordonsGas har idag en lastbil som kör på flytande fordonsgas för vår distribution av
flytande biogas (LBG). Självklart arbetar vi med våra interna transporter, så att vi kör så
energisnålt och klimatsmart som möjligt

LANTMÄNNEN
Lantmännen har en unik position utifrån vilken vi arbetar med för att realisera våra klimatmål.
Vi är både en affärspartner för lantbruket och en del av matkonsumentens vardag. Med
spannmål som vår röda tråd finns Lantmännen med hela vägen från åker och sådd till färdig
produkt. Genom vårt ansvar från jord till bord bidrar vi till ett livskraftigt lantbruk.
Som en stor producent av biodrivmedel har vi en möjlighet att påverka transportörer och
transportköpare att dra nytta av klimatprestandan från våra hållbara biodrivmedelslösningar.
Som en stor transportköpare har vi också möjlighet att samarbeta med våra logistikspartners
för att nå bättre klimatprestanda i våra transporter.
Genom medlemskapet i KNEG vill Lantmännen utveckla och driva lösningar både inom transporteffektivitet och inom biodrivmedel. Tillsammans med andra aktörer vill vi hitta nya
affärsmodeller som stödjer vårt klimatmål och bidrar till fossilfria transporter på våra vägar –
idag och i framtiden.
Klimatsamarbete med leverantörer
Lantmännen åtar sig att i samarbete med leverantörer löpande optimera inköpta transporter
med avseende på dess klimatpåverkan.
• Lantmännen uppdatera målsättning, avtal och uppföljningsprocesser inom hela koncernen.
• Logistikansvarig på respektive Lantmännenbolag säkerställer ett väl fungerande klimatsamarbete med prioriterade leverantörer.
• Lantmännen har under året beslutat mål om att växthusgasemissioner från köpta transporter
ska minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört med 2009. Lantmännen har genom
Transportinitiativet (projekt) påbörjat ett handlingsprogram för att nå målet.
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Förnybart bränsle i transportörens tank
Lantmännen åtar sig att säkerställa att våra leverantörer av transporttjänster skall öka sin andel
av förnybara drivmedel för att nå det ovan nämnda övergripande klimatmålet för transporter.
• Detta gör vi genom att föra in klimatfrågor i leverantörsrelationens och uppgradera processer
och avtal till standard som överensstämmer med vårt klimatmål.
• Uppdaterat allmänna villkor för centralt ägda transportinköp med krav på att transportören
årligen eller vid anmodan skall kunna redovisa total bränsleförbrukning samt andel fossila
och alternativa bränslen.
Etanol i tanken
Lantmännen åtar sig att ta initiativet till hållbara tunga transporter baserad på svensk motorteknologi och svensk etanol inom konceptet Etha.
• Scania och Lantmännen Agroetanol skapar en lösning med unik miljöprestanda. Tillsammans
gör vi det enkelt att reducera koldioxidutsläppen med 90 procent genom en helhetslösning.
• Etha är en kommersiell lösning för hållbara tunga transporter baserad på svensk lastbilsteknologi och svensk bioetanol.
• Bränsleutvecklingen i samarbete med Scania och Lunds universitet med syfte att sänka
drivmedels- och servicekostnader har fortgått och avslutades Q1 2018. Detta har i huvudsak
bestått i alternativ till nuvarande additiv, dehydrerad etanol samt olika andelar additiv.
• Dialog med transportörer om satsning på etanolbaserade transportlösningar pågår kontinuerligt.
Samtidigt har beställning av dragbil ”13-liters” förseriebil för den egna drivmedelsdistributionen
lagts under 2017.

OKQ8 SCANDINAVIA
OKQ8 Scandinavia vill driva samhällsutvecklingen och vara en del av ett hållbart transportsystem där vi möjliggör människors mobilitet utan att äventyra miljön eller sociala värden.
Vi behövs för att möjliggöra transporter och mobilitet i hela Sverige, såväl på landsbygden
som i den förtätade staden.
OKQ8 Scandinavias ambition är att bidra till en hållbar utveckling och till arbetet med att nå de
klimatpolitiska målsättningarna. I vårt hållbarhetsarbete arbetar vi för att minska både vår egen
och omvärldens klimatpåverkan. Vi har lyckats minska koldioxidutsläppen från egen drift med 31
procent per kubikmeter såld produkt sedan 2014/15. Vår egen drift står enbart för en liten del av
OKQ8 Scandinavias totala klimatpåverkan, och det är vid användning av våra produkter där den
stora potentialen att minska utsläppen finns. Transportsektorns efterfrågan gör att vi idag
huvudsakligen säljer låginblandad bensin och diesel. Därför har vi en viktig uppgift att driva
utvecklingen mot fossilfrihet genom att ständigt förbättra och göra vår standardbensin och
standarddiesel mer förnybar liksom att möjliggöra att nya, mer hållbara alternativ erbjuds våra
kunder.
För att manifestera vårt engagemang i hållbarhetsfrågor är OKQ8 Scandinavias hållbarhetsstrategi och mål kopplad till tre av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling; Minskad ojämlikhet,
Hållbara städer & samhällen och Bekämpa klimatförändringen. Ytterligare en viktig grund i vårt
hållbarhetsarbete är de tio principerna i FN:s Global Compact inom miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt och antikorruption. Dessa grundprinciper är centrala i vårt arbete med hållbara
leverantörskedjor.
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Stabil utveckling – CO2-besparingar fortsätter för den tunga sektorn!
Koldioxidbesparingen från den tunga transportsektorn som har tankat drivmedel hos OKQ8
Scandinavia i Sverige var 2017 ca 133 000 ton. Detta var förvisso en minskning jämfört med förra
årets 153 000 ton, men besparingen ligger fortsatt på en stabil nivå
Att besparingen fortsatt är så stor beror främst på två saker. För det första på låginblandning
– inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Låginblandning är en viktig beståndsdel i hur
de flytande biodrivmedlen bidrar till att minska koldioxidutsläppen från befintlig fordonsflotta.
OKQ8 Scandinavia säljer idag en diesel med 42 procent förnybar andel på ungefär 450 stycken
anläggningar i Sverige. Den andra förklaringen ligger i en mycket stor ökning av efterfrågan på
helt förnybara drivmedel. Diesel Bio HVO är ett helt förnybart biodrivmedel som framställs från
avfall och olika restprodukter och som kan minska koldioxidutsläppen med 90 procent. Efterfrågan
har främst drivits av en ökad användning i lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner.
Den tunga trafiken behöver även infrastrukturen för att kunna tanka hållbara biodrivmedel.
För att möjliggöra detta öppnade vi under 2016 en ny station för tung trafik i Kallhäll utanför
Stockholm. Den blev först i sitt slag med att erbjuda samtliga av våra förnybara bränsle-alternativ
för tung trafik: Diesel Bio HVO samt ED95 och biogas från E.ON.

Uppskattad koldioxidbesparing under 2017: 133 000 ton
Ökad produktion och bred råvarubas behövs för hållbara biodrivmedel
För att vi ska kunna uppnå den politiska målsättningen, med 70 procents minskade klimatutsläpp
från transportsektorn till 2030, så måste produktionen av förnybara drivmedel öka och att förutsättningarna för råvaror inte ändras på kort sikt.
Från politiken, både inom EU och nationellt, föreslås en rad styrmedel för att ställa om mot en
mer fossiloberoende transportsektor. Reduktionspliktlagen och förslag på förändrade hållbarhetskriterier för biodrivmedel är två exempel.
OKQ8 Scandinavia är positiva till reduktionspliktlagen då ett system med stegvis ökade krav över
tid är en bra väg framåt för att nå målsättningarna om 70 procent minskade växthusgasutsläppen
från inrikes transporter. Dock ser vi att det på kort sikt kan uppstå en risk för brist på volymer av
hållbara biodrivmedel som behövs för att pliktnivån för diesel ska kunna nås. Detta beror främst
på att regeringen har aviserat en förändring av hållbarhetskriterierna för biodrivmedel. Detta
påverkar vilka råvaror som kan ingå i produktionen av HVO. Flera råvaror, som idag sammantaget
utgör en stor del av den HVO som säljs i Sverige, riskerar att i praktiken försvinna från marknaden.
Vi ser en risk att vi och andra drivmedelsleverantörer inte kommer att kunna leverera nödvändiga
drivmedelsvolymer till den svenska tunga transportsektorn om reduktionspliktslagen inte tar
hänsyn till denna potentiella förändring i ett kort perspektiv. Detta blir särskilt viktigt inför den
s.k. kontrollstation som ska analysera reduktionspliktlagen under 2019.
POSTNORD
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och
inom Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi nya lösningar för
morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden.
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Sedan år 2009 har PostNord minskat sina koldioxidutsläpp med 25 procent. Målet är att
utsläppen ska minska med 40 procent fram till år 2020. Minskningen har åstadkommits tack vare
insatser inom flera områden såsom inköp av grön el, ökad användning av biodrivmedel och
samlastning av alla typer av försändelser. Arbetet är utmanande och följer en plan som kräver
insatser i form av både omställningar och investeringar.
Som medlemmar i KNEG vill PostNord utveckla hållbara transportlösningar tillsammans med
andra aktörer och få uppslag till nya idéer för att utveckla transportsektorn.
PostNord ska öka andelen förnybara drivmedel
Förnybara drivmedel är ett viktigt bidrag för att vi ska nå vårt miljömål. År 2016 var den totala
andelen förnybar diesel i Sverige drygt 25 procent och det största bidraget kom från inblandning
av HVO som i vissa fall uppgår till över 40 procent. En mindre del utgörs av RME. Användningen
av HVO100, vilket reducerar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent, ökade kraftigt under året.
Utöver detta har 13 lätta skåpbilar och två tunga lastbilar som använder fordonsgas som drivmedelminskat koldioxidutsläppen. Elfordonsflottan har utökats med ytterligare 300 mindre
elbilar med hög lastförmåga som gör att vi kan samdistribuera brev och paket i större utsträckning.
Dessutom använder vi el märkt med Bra Miljöval.

Uppskattad koldioxidbesparing under 2017: 52 600 ton
PostNord ska minska koldioxidutsläppen genom effektivisering och uppföljning av
drivmedelsförbrukning och körsätt
Genom att öka fyllnadsgraden ökar transporteffektiviteten vilket gör att utsläppen per
transporterat kolli minskar. Därför arbetar vi ständigt med att lasta så effektivt som möjligt
samt att samordna och integrera olika transportupplägg.
Logistik- och brevverksamheten integreras alltmer med effektivare transporter som följd och
utvecklingen fortsätter framöver.

Uppskattad koldioxidbesparing under 2017: 2 600 ton
PostNord ska samarbeta i utvecklingsprojekt i syfte att stödja framtagning och introduktion av
miljöanpassad transportteknik
För att samhället ska kunna bli fossiloberoende behövs insatser på alla fronter. Därför är vi med
i utvecklingsprojekt och provar tidigt ny transportteknik.
Dessa projekt genererar i sig små utsläppsbesparingar men målet är att vi ska bidra till att de blir
storskaliga. Vi behöver nya tekniska lösningar och metoder som minskar bränsleförbrukningen,
samtidigt som det behövs fler och mer förnybara drivmedel.
Vi deltar i eRoad – Elektrifiering av väg mellan Arlanda och Rosersberg – som ska ge svar på om
konduktiv överföring av elektricitet via skena i vägbanan kan utvecklas för framtida transportsystem.
Sedan tidigare har PostNord Sverige deltagit i projekten BioDME, Klimatsmart Citydistribution,
CleanTruck med flera samt bland annat en KNEG-studie inom aerodynamik för tunga vägfordon.
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Vi har två tunga Volvo elhybridlastbilar (som beräknas ge 20 procent lägre bränsleförbrukning
och minst lika stor koldioxidreduktion per bil), två tunga Volvo metandieselbilar (som använder
75 procent av fordonsgasen metan och resten diesel), 13 lätta fordonsgasdrivna skåpbilar, två
eldrivna skåpbilar och 650 små elfordon.

Uppskattad koldioxidbesparing under 2017: 160 ton

PREEM
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en vision om att leda omvandlingen till ett
hållbart samhälle. Genom att driva på utvecklingen till hållbara drivmedel har Preem en
betydande roll i att minska transportsektorns klimatpåverkan. Vårt mål är att ha marknadens
mest gröna och mest effektiva drivmedel. Till 2030 är målet att producera minst tre miljoner
kubikmeter förnybara drivmedel.
Som medlemmar i KNEG arbetar Preem aktivt för att bidra till att utveckla transportsektorn i
en hållbar riktning. Det gör vi genom att ställa krav, inte minst på oss själva. För att fortsatt
vara en pådrivande medlem i KNEG kommer Preem att:
Driva på utvecklingen av långsiktigt hållbara drivmedel
Under 2017 har användandet av Preem Evolution drivmedel (diesel och bensin kombinerat)
bidragit till att sänka Sveriges koldioxidutsläpp med hela 730 000 ton för hela transportsektorn,
persontrafik inkluderat.
För att säkerställa att våra drivmedel är långsiktigt hållbara krävs ett helhetsperspektiv. Det
handlar om att garantera att produkterna framställs, fraktas och används på ett hållbart sätt.
Hela värdekedjan måste beaktas. För Preem handlar det om att öka användningen av hållbara
råvaror i produkterna, men också att utveckla metoder som successivt ersätter råolja med
förnybara råvaror. Det arbetet sker varje dag på Preems raffinaderier.
Preem letar ständigt efter nya råvaror och tekniker som lämpar sig för produktion av förnybara
drivmedel. Råvaruförsörjningen på området kan bli en av de stora utmaningarna allteftersom
efterfrågan på förnybara drivmedel ökar i Sverige och globalt. I dag driver Preem ett tiotal
forsknings- och utvecklingsprojekt för att hitta nya råvaror och processer för att ta fram
drivmedel. Vi gör detta tillsammans med olika institut, högskolor och samarbetspartners.
Genom att tillvarata den svenska skogens restprodukter i ännu högre grad än idag kan vi till
exempel minska beroendet av råolja från andra nationer och i högre grad bli självförsörjande på
förnybara råvaror. Det skapar nya gröna arbetstillfällen och affärsmöjligheter inom landet.

Uppskattad koldioxidbesparing under 2017: 425 000 ton
Anpassa verksamheten till nya, tuffa miljökrav
Under 2018 började reduktionsplikten gälla. Lagen innebär en skyldighet att minska utsläppen
av växthusgaser genom att succesivt blanda in allt mer biodrivmedel i bensin och diesel. De nya
reglerna är efterlängtade och ligger i linje med Preems höga krav på långsiktig hållbarhet i
råvarorna och ambition att inte ersätta ett miljöproblem med ett annat.
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Öka produktionen av förnybara drivmedel
För att tillgodose produktionsökningen av förnybara drivmedel har Preem börjat planera för en
ny vätgasanläggning vid raffinaderiet i Göteborg. Vätgas är en viktig komponent i tillverkningen
av förnybara drivmedel som Preem Evolution Diesel. Vi planerar även att genomföra ytterligare
ett projekt som tillsammans med nya vätgasanläggningen kommer öka Preems kapacitet att
producera förnybara drivmedel med 60 procent.
Preems verksamhet påverkar miljö och klimat, både inom verksamheten och sett till produkterna
som säljs. Utsläppen till luft domineras av koldioxid. Att minska utsläppen av koldioxid, och andra
ämnen som kväveoxider och svaveloxider, är en prioritet för oss. Tack vare ett systematiskt
klimatarbete hör Preems raffinaderier till Europas mest miljöeffektiva. Jämfört med ett västeuropeiskt medelraffinaderi släpper de ut:
• 17 procent mindre koldioxid
• 60 procent mindre kväveoxid
• 88 procent mindre svaveloxid
Fortsatt leverera överskottsvärme i Göteborg och Lysekil
Från Preems raffinaderi i Göteborg exporteras överskottsvärme till fjärrvärmenätet. Årligen
levereras 291 GWh värme. Det motsvarar uppvärmningen av ca 20 000 villor, och utöver det
220 GWh till industriellt ändamål.
Vi tar också hand om överskottsvärme från raffinaderiet i Lysekil, omkring 41 GWh. Delar av
fjärrvärmen ingår i kommunens fjärrvärmenät. Däremot finns inte samma närhet till annan industri
i Lysekil som i Göteborg. Tillsammans med bland andra Chalmers Energicentrum utreder Preem
möjligheterna att ta hand om, och leverera, mer fjärrvärme i Lysekilområdet. Arbetet fortsätter
under 2018.
Utveckla nya tekniker för minskade transportutsläpp
Preem följer även upp koldioxidutsläpp från våra transporter. 93 procent av Preems transporter sker
med fartyg, vilket är ett mer klimatanpassat transportalternativ än exempelvis lastbilstransporter.
Men även här finns utrymme för förbättring, och vi investerar kontinuerligt i nya tekniker och
metoder som kan minska koldioxidutsläppen.
Under 2017 har Preem varit med och utvecklat fartyget Tern Ocean, som drivs med LNG, det vill
säga naturgas. Fartyget är det mest effektiva och miljöanpassade fartyget för tanktransporter som
finns. Jämfört med konventionella fartyg reducerar Tern Ocean utsläppen av svaveloxid med 99
procent, utsläppen av kväve med 97 procent, utsläppen av koldioxid med 40 procent och utsläppen
av mindre partikelföreningar med 99 procent.
Ta ytterligare steg mot export av biodrivmedel
I dag säljer Preem förnybara drivmedel i Sverige och Norge, men planen framåt är att även
exportera drivmedel med förnybar andel till andra länder. Ett viktigt steg på vägen togs under
hösten 2017 genom att bli certifierade enligt det globala certifieringssystemet ISCC (International
Sustainability Carbon Certification) för hållbara biobränslen. Certifieringen krävs för att sälja
vidare inköpta biodrivmedel på den europeiska marknaden.
Nästa steg blir att ISCC-certifiera IsoGHT-anläggningen på raffinaderiet i Göteborg, detta för
att inom en snar framtid kunna sälja egenproducerade förnybara produkter på den europeiska
marknaden, och på så vis bidra till mer förnybart drivmedel i Europa.
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RENOVA
Väl fungerande avfallshantering och återvinning där tydliga miljö- och klimatmål är vägledande,
är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt. Att hitta och styra resurserna i avfallet
och transportera dem klimatsmart är krav från våra ägare och kunder.
Renova vill hitta former för ett långsiktigt ansvarstagande för affärsnytta och samhällsnytta till
exempel en minskning av växthusgasutsläppen per skapad nytta. Det gör vi genom långsiktig
samverkan med kommuner och näringsliv samt inom KNEG, branschorganisationer och akademi.
Genom samarbete över gränserna sporrar vi varandra – vi skapar synergieffekter och driver på
utvecklingen. Vi möter idag kunder som ställer krav på helt förnybara drivmedel – det stavas
framgång!
Modern fordonsflotta
Renova har nu 214 tunga fordon för insamling och transport av avfall och återvinningsmaterial.
Av dessa klarar drygt 85 procent utsläppskraven motsvarande Euro5 eller Euro6. 20 av Renovas
fordon har metandieselteknik och sex stycken drivs enbart med grön gas. Vi ställer motsvarande
miljökrav på våra underleverantörer som vi ställer på oss själva. Vi lägger också stor vikt vid att
följa upp de miljökrav som ställs.
Alla drivmedel för våra tunga fordon ska vara förnybara
Genom att målmedvetet utveckla fordonsflottan och aktivt välja alternativa drivmedel har vi
kunnat öka andelen förnybara drivmedel till 97 procent vid utgången av 2016. Den förnybara
delen består av grön gas, samt BioHVO utan inslag av palmolja.

Uppskattad koldioxidbesparing under 2017: 7 600 ton
Energieffektivitet
Energieffektiviteten ska öka och energiåtgången per antal transporterade ton avfall (kWh/ton)
ska minska med 20 procent till 2020 (basår 2010). Det mål vi arbetar mot är att nå en energianvändning på max 36 kWh per insamlat ton 2020. Vi har lyckats minskat energiförbrukningen
per transporterat ton med cirka 18 procent från 2010 och kommer att nå målet före utsatt tid.
För att nå detta arbetar vi med flera strategier:
• Optimerad omlastning. En omfattande infrastruktur för omlastning kombineras med
sorteringsanläggningar vilket innebär att fordonens trafikarbete minskar.
• Energieffektivare fordon: Vi prioriterar energieffektivitet vid fordonsval.
• Optimerade rutter: Vi arbetar löpande med att planera fordonens färdväg för att få
minska körsträckan. Det görs både för fasta rutter och för ”budad” körning, av till
exempel containrar, det vill säga där uppdragen växlar från dag till dag.
• Sparsam körning och uppföljning: Alla chaufförer som kör tunga fordon utbildas i
sparsam körning och får månadsuppföljning på energianvändning.
Teknikutveckling
Vi följer noga teknikutvecklingen på fordonssidan och medverkar genom att vara en aktiv
partner vid tester och försök med ny teknik och bränslen. Exempel på vad vi varit engagerade
i det senast året:
• Vi testar för närvarande tre sopbilar där parallellhybrider där el-bioHVO för startmoment
och upp till farter om upp till ca 20 km/tim med eldrift av påbyggnaden.
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• Partner i försök med robothämtning av avfall.
• Partner i försök med autonoma självkörande fordon.

SCANIA (EJ UPPDATERAD)
Scania arbetar för att minimera produkternas miljöpåverkan, både under tillverkning och
under användning. Detta gör vi genom att tänka på miljöeffekterna under hela livscykeln
för lastbilarna, bussarna och motorerna.
Leda utvecklingen av bränsleeffektiva fordon
Under året har Scania introducerat ett omfattande motorprogram för Euro 6, som trots de stora
minskningarna av kväveoxider och partiklar i avgaserna håller bränsleförbrukningen på samma
låga nivå som för motsvarande Euro 5-fordon.
Ett konkret resultat av satsning på utveckling av fordon och tjänster som sänker bränsleförbrukningen är Scanias paket av optimerat fordon kombinerat med tjänster, Ecolution by Scania.
Ecolution by Scania är ett koncept som samlar kundoptimerade produkter och tjänster i en
heltäckande lösning för att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. I konceptet ingår
även att ta fram en individuellt anpassad målförbrukning som Scania hjälper kunden att uppnå.
Scania arbetar långsiktigt för att hjälpa kunderna att växa genom att tillhandahålla energieffektiva
och lönsamma lösningar skräddarsydda för varje behov.
Utveckla och tillhandahålla förarstöd och utbildning för att minska energiutnyttjandet och
miljöpåverkan och öka trafiksäkerheten
Körsätt, attityd i trafiken och körskicklighet är tre nyckelfaktorer för bränsleförbrukningen.
Scania Förarutbildning förmedlar de senaste råden och lär ut körtekniker som minimerar
bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen – alltid med hänsyn till trafiksäkerheten.
Under året utbildades drygt 2000 förare. Scania Förarutbildning minskar vanligtvis bränsleförbrukningen med upp till 10 procent, men kan även ge mer. En uthållig förbättring förutsätter
kontinuerlig uppföljning.

STORA ENSO (EJ UPPDATERAD)
Stora Enso är ett internationellt skogsproduktsföretag som producerar en mängd olika pappersoch förpackningsprodukter. Tillsammans med skogsindustrin vill man minska utsläppen av
koldioxid från transporter med 20 procent till år 2020. Inom KNEG testar Stora Enso nya tekniker
för miljövänligare och effektivare transporter, effektiva kombinationer av fordonsslag samt
ställer miljökrav i upphandling av transporter.
Effektivare fordon
KNEG-projektet En Trave Till (ETT) där Stora Enso testat nya fordonskoncept med längre och större
fordon slutrapporterades i mars 2012. Projektet har fallit väldigt väl ut och resulterat i minskad
bränsleförbrukning, lägre utsläpp av koldioxid och minskade kostnader. Projektet fortgår nu i
nästa fas (ETT-demo) med flera demonstrationsprojekt där Stora Enso deltar i två av dem.
Stora Enso testar sedan våren 2014 flistransporter med 74 ton bruttovikt (dispenstransporter)
för att reducera klimatpåverkan och att öka konkurrenskraften för industrin.
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Stora Enso förbereder och planerar att testa längre och tyngre fordonskombinationer i
förtransporter av container från bruk till exporthamn. Detta planeras att ske i samverkan
med Closer Lindholmen, som en del i projektet High Capacity Transports (HCT).
Effektivare transporter
Stora Enso driver införandet av miljövänlig teknik i de fartyg som är en del av transportkedjan.
Sedan år 2000 används lågsvavligt bränsle och land-elsanslutning i hamnar för sex ro-ro-fartyg
i Stora Ensos systemtrafik. I och med de nya svaveldirektiven för ECA-området i Östersjön har
scrubber med slutet system installerats i ett av fartygen. Resultatet av scrubbers utvärderas för
tillfället och därefter fattas beslut om huruvida övriga fartyg skall installeras med scrubber.
Stora Enso ingår som aktiv part i projektet ”ELVIS” tillsammans med branschorganisationen
Skogsindustrierna. Projektets mål var att utreda energieffektivisering av godstransporter på
järnväg genom att använda längre och tyngre godståg. Projektet är avslutat och en viktig
slutsats är att det är tekniskt möjligt att trafikera godståg som är längre än 630 meter men att
det finns organisatoriska hinder såsom uppoffring av järnvägsnätet och dess aktörer. Baserat på
”ELVIS”-projektets resultat har regeringen tillsatt en utredning som skall analysera möjligheten
att tillåta längre och tyngre godståg i systemet.
Stora Enso står tillsammans med andra industriföretag bakom ett innovationsarbete med
trafikverket där avsikten är att praktiskt tillämpa el-vägar för tunga godstransporter.
Driva miljö- och säkerhetsfrågor i upphandlingen av transporter
Stora Enso arbetar systematiskt med att utvärdera miljö och säkerhetsfrågor i samband med
upphandling av transporter.
Stora Enso har implementerat ett nytt uppföljningssystem vars syfte är att ytterligare öka
andelen klimatvänliga transporter vid upphandlingen. Ambitionen är att finna nya projekt
fokuserat på hållbarhet och miljöfrågor.

TRAFIKVERKET
Trafikverkets verksamhet styrs av de långsiktiga nationella målen för transportpolitiken. Minskad
klimatpåverkan från svenska godstransporter är en viktig del. Målet är ett transportsystem utformat
med hänsyn till tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa samt nöjda kunder och uppdragsgivare.
Trafikverket ingår i ett flertal forum och nätverk med fokus på klimat, miljö, hälsa, trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Arbetet inom KNEG bidrar till att skapa bättre förutsättningar
för hållbara transporter.
Stimulera till sparsamt körsätt genom relevanta krav och andra åtgärder
Krav för sparsamkörning (SPARK) i alla körkortsbehörigheter genomfördes av Vägverket under
2008. Under 2017 genomfördes körkortsutbildningar för tung lastbil motsvarande 2 756 ton
koldioxidbesparing tack vare utbildning i sparsam körning.

Uppskattad koldioxidbesparing under 2017: 2 800 ton
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Stimulera till ökad hastighetsefterlevnad
Bränsleförbrukningen hos fordon ökar med hastigheten och därmed utsläppen av koldioxid. Om
fler håller hastighetsbegränsningarna sparas både fler människoliv och miljön. Trafikverket bidrar
till ökad hastighetsefterlevnad genom Automatiska trafiksäkerhetskameror. Under 2017 satte
Trafikverket upp 201 kameror vilket bedömdes ge en effekt på tunga lastbilar med 3 000 ton.

Uppskattad koldioxidbesparing under 2017: 3 000 ton
Stimulera effektiv logistik genom fordons- och infrastrukturåtgärder
Inget resultat för 2017.
Stimulera klimateffektiv vägutformning/ infrastruktur och trafikledning, särskilt i storstad
Inget resultat för 2017.
Stimulera till samordning av transporter och intermodalitet genom infrastruktur-, underhållsoch steg I & II-åtgärder (tänk om & optimera)
Inget resultat för 2017.

VOLVO LASTVAGNAR
Volvo Lastvagnar ligger i internationell framkant i bränsleeffektivisering av lastbilar och
introduktionen av alternativa bränslen. Volvo Lastvagnar arbetar aktivt inom KNEG med dessa
båda aspekter av hållbara transporter genom fyra olika åtaganden.
Kontinuerligt utveckla teknik för ökad bränsleeffektivitet och tjänster som stödjer förarnas
produktivitet
Bränsleeffektivisering är en ständig process för Volvo Lastvagnar. Utöver minskade avgasutsläpp
och därigenom minskad klimatpåverkan, minskar också transportkostnader.
Under benämningen Fuel Advice har Volvo Lastvagnar samlat olika tjänster som syftar till att
hjälpa kunderna att minska sin bränsleförbrukning och klimatpåverkan. Här ingår bland annat en
personlig bränslerådgivare som kontinuerligt ser över och följer upp körbeteenden, analysverktyg som gör det möjligt att identifiera och uppnå varaktiga besparingar och aktuell forskning om
olika bränslebesparande åtgärder. Att ta ett helhetsgrepp om bränsleförbrukningen på det här
sättet har i många fall visat sig ge besparingar på upp till fem procent.

Uppskattad koldioxidbesparing under 2017: 37 700 ton
Under 2016 har Volvo Lastvagnar erbjudit lastbilar med innovativa lösningar som t ex I-See,
som kan minska bränsleförbrukningen med upp till 5 procent.
Behålla en ledande roll inom fordonsteknologin för ökad användning av alternativa bränslen
Utveckla teknologi för alternativa bränslen och samverka med olika aktörer för att säkerställa
bränsletillgång och infrastruktur.
Volvo Lastvagnar introducerade under 2017 tunga Euro VI-lastbilar som kör på flytande naturgas
eller biogas. De nya tunga lastbilarna har samma prestanda, körbarhet och bränsleförbrukning
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som Volvos dieseldrivna modeller. De nya lastbilarnas koldioxidutsläpp är dessutom 20–100
procent lägre (TTW) än dieselmodellernas, beroende på vilket bränsle man kör på. Nya Volvo FH
LNG och Volvo FM LNG kommer att användas för tunga regionala transporter och fjärrtransporter.
En framgångsfaktor kommer att vara nära samarbete med olika gasföretag för etablering av
infrastruktur.
Leda utvecklingen av elektrifierade lastbilstransporter
Utveckling av teknologi för elektrifiering av lastbilar och i samverkan med andra aktörer
säkerställa nödvändig infrastruktur.
Konceptlastbilen (Volvo Concept Trucks) är Volvo Lastvagnars första hybridfordon för fjärrtransporter. Detta ger en minskning av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen på omkring
10 procent. Hybriddrivlinan återvinner energin vid körning i nedförsbackar som är brantare än en
procent och vid bromsning. Energin lagras i batterierna och används för att driva lastbilen i elläge
på plana körsträckor och i mindre branta backar. En förbättrad version av Volvo Lastvagnars
körstödsystem I See har utvecklats speciellt för hybriddrivlinan. Den analyserar den kommande
topografin och beräknar den mest ekonomiska och effektiva användningen av dieselmotorn och
elmotorn samt den mest fördelaktiga tiden att använda den återvunna energin.
Verka för nya transportlösningar som förbättrar transporteffektiviteten och trafiksäkerheten
Utveckling av teknologi och tjänster som möjliggör längre och tyngre fordon och effektivt
utnyttjande.
Volvo Lastvagnar verkar för användande av längre fordon som ökar transporteffektiviteten.
Ett exempel är det nu avslutade ETT-projektet (modulsystem för skogstransporter) där man
långtidstestade timmerfordon med större lastförmåga än konventionella timmerfordon.
Resultaten visade att fordonen kunde minska koldioxidutsläppen och transportkostnaderna
med 20 procent utan att äventyra trafiksäkerheten eller öka vägslitaget.
Duo2 var den logiska fortsättningen på ETT-projektet. Duo2 bygger på modulkonceptet – d.v.s.
att flera befintliga enheter kopplas samman på ett nytt och smart sätt. Sedan kör Duo2-fordon
(en dubbeltrailer) på ett utvalt vägnät. Besparingar jämfört med standardfordon har hittills visat
sig vara 27 procent bränsle och koldioxid. Forskningsprojektet tror på en ännu högre bränslebesparing framöver.
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Vad krävs för att nå målen?
KNEG satte under 2017 som mål att arbeta för att utsläppen av växthusgaser från
svenska godstransporter på väg ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört
med 2010. Utifrån scenarier som redovisats i tidigare resultatrapporter från KNEG
preciserades följande delmål: :
• Nya tunga lastbilar blir 30 procent effektivare
• Tunga lastbilar används 15 procent effektivare
• Logistiken förbättras och alla trafikslag används mer effektivt tillsammans
• 65 procent av drivmedelsanvändningen baseras på hållbara biodrivmedel
(motsvarande 6,5 TWh) med 70 procent växthusgasreduktion
I förra årets resultatrapport redovisades också förutsättningar för att åstadkomma
dessa reduktioner. Som underlag till årets resultatrapport har en enkät skickats ut till
medlemmarna i KNEG med frågor om hur man ser på hinder och möjligheter att nå
målen. Med utgångspunkt från delmål, förutsättningar och inspel från medlemmarna
ges i kommande avsnitt KNEG:s syn på viktiga hinder för utvecklingen samt vad som
behöver åstadkommas vad gäller åtgärder och styrmedel för att vara på väg mot
målet 2030.
Att KNEG satt upp ambitiösa mål för 2030, t.o.m. innan man visste att regeringen
hade beslutat 2030-målet, visar att medlemmarna tillsammans har en stark vilja att
bidra till omställningen. För att kunna göra det behövs också rätt förutsättningar.
Omställningen för att nå 2030-målet och ett klimatneutralt transportsystem till 2045
kräver långsiktiga stabila spelregler över flera mandatperioder. Därtill behövs fortsatt
en bred samverkan inom godstransportområdet mellan transportköpare, transportörer, fordonstillverkare, drivmedelsproducenter, offentliga aktörer och akademi.
FÖRBÄTTRAD LOGISTIK OCH BÄTTRE UTNYTTJANDE AV JÄRNVÄG OCH SJÖFART
Delmål: Logistiken förbättras och alla trafikslag används mer effektivt tillsammans •
Med dagens utveckling bedöms lastbilstrafiken öka med nästan 30 procent till 2030
och med 70 procent till 2050. Ska KNEG:s målbild och därmed klimatmålen nås finns
det dock inte utrymme för en ökad lastbilstrafik xiv. Därmed blir det nödvändigt att
ställa stora krav på förbättringar av logistik och bättre utnyttjande av möjligheter till
transporter med järnväg och sjöfart samtidigt som samhällets behov av transporter
ska kunna tillgodoses.
I tabell 3 redovisas kritiska faktorer för att åstadkomma potentialen inom förbättrad
logistik och bättre utnyttjande av järnväg och sjöfart.

xiv

En mindre ökning av transportarbetet med lastbil kan dock ske genom ökad lastfaktor
och längre och tyngre lastbilar.
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TABELL 3. KRITISKA FAKTORER – FÖRBÄTTRAD LOGISTIK OCH BÄTTRE UTNYTTJANDE AV
JÄRNVÄG OCH SJÖFART

För att till 2030 åstadkomma oförändrad lastbilstrafik krävs att:
• Förutsättningar skapas för att 20-28 % av de tunga lastbilstransporterna över
300 km flyttas till järnväg och sjöfart till 2030 (50 % till 2050).
• Godstransporter i staden samordnas så att mängden lastbilsrörelser (fkm)
minskar med 30 % till 2030 (50 % till 2050) jämfört med prognos.
• Fyllnadsgrad och ruttoptimering ökar så att detta leder till 6-8 % effektivare
fjärrtransporter (minskat trafikarbete).
• 57 till 70 % av det totala transportarbetet på väg nyttjar tyngre fordon
(lägre siffran i intervallet, avser 74 ton) alternativt tyngre och/eller längre fordon
(högre siffran i intervallet, avser 74 ton och 34 meter).

Utmaningar inom förbättrad logistik och bättre utnyttjande av järnväg och sjöfart •
Det finns olika hinder för mer gods på järnväg och sjöfart. Till att börja med kan det
konstateras att vägnätet är mycket mer utbrett än järnvägsnätet och erbjuder direkta
anslutningar mellan mottagare och hamnar. Därigenom krävs ofta anslutande vägtransporter för att nå hela vägen mellan den som skickar iväg godset och mottagaren.
Transporter med sjöfart och järnväg är långsammare, särskilt när omlastning räknas
med. Transporterna på järnvägsnätet är mindre flexibla tidsmässigt. Omlastningen
innebär för intermodala transporter, utöver längre tid, ytterligare en kostnad. Det är
viktigt att järnvägssystemet både är och uppfattas som tillförlitligt. Det innebär också
större utmaningar för järnväg och sjöfart att hantera ökad andel högvärdigt gods, t.ex.
paket från e-handel av konsumentprodukter. Järnvägskapaciteten är begränsad och
stora överflyttningar kan vara svårt att åstadkomma rent kapacitetsmässigt, åtminstone
inom nuvarande planperiod fram till och med 2029. I internationella transporter med
järnväg finns administrativa och tekniska hinder som gör transporterna långsamma.
För att överkomma flera av dessa hinder behövs beteendeförändringar inom branschen. Ofta gör man som man alltid gjort och det innebär en förändring att börja
transportera på järnväg om man tidigare inte använt det. De längre transporttiderna
går att hantera men kräver förändringar i dagens krav på snabba transporter med
kort framförhållning. Det går också att göra mycket för att minska transporttiderna
och göra dem smidigare. Det gäller både infrastruktur inklusive omlastning och
fordonen. Styrmedel kan delvis kompensera för högre kostnader.
För samordning av varutransporter i staden är det ett hinder att det inte är givet att
samordning i sig självt medför lägre kostnader, åtminstone inte för alla inblandade

52

| KNEG Resultatrapport 2018

aktörer. Det krävs därför oftast någon form av incitament för att hålla liv i samordningen. Ett annat hinder är att samordningen innebär att det tar längre tid att
genomföra leveranser inom ett område jämfört med många enskilda leveranser.
Ett hinder för att effektivisera logistiken är att det kan vara mer kostnadseffektivt med
ett visst logistikupplägg när företaget inkluderar andra kostnader såsom lagerföring
trots att logistikupplägget i sig inte är det mest optimala ur transportlängd, beläggning
och utsläpp av växthusgaser. Ett annat ofta nämnt problem är bristen på information
om var gods finns som kan lastas i fordon med ledig kapacitet, vilket förstås gäller
särskilt mellan olika företag. Överlag så kan bristen på samarbete inom branschen vara
ett hinder. Därmed inte sagt att det inte finns bra exempel på samarbeten, men det
behövs fler. Tomtransporter har som nämnts tidigare i rapporten minskat kraftigt
sedan 2008. Det finns begränsningar för hur långt man kan minska tomtransporterna
på grund av att vissa transporter såsom timmer inte har någon naturlig returlast. Även
i större skala finns en obalans i varuflöden som gör det svårt att undvika tomtransporter
eller i alla fall att ha full beläggning i båda riktningarna. Liksom för de intermodala
transporterna är brist på framförhållning och krav på snabba leveranser inom snäva
tidsfönster något som minskar den totala effektiviteten i systemet. Beläggningen i
fordonen begränsas också av att paket innehåller mycket luft och att de inte har
standardiserade storlekar, vilket gör att det även mellan paket blir luft.
För längre och tyngre lastbilar är ett uppenbart hinder att regelverket inte har tillåtit
den typ av transporter annat än som försök. Nu öppnas vägnätet för BK4 vilket bl.a.
innebär att fordon upp till 74 ton kan användas. Till att börja med begränsas det till
en mindre del av vägnätet och takten som större vägnät kan öppnas begränsas av
takten som man bl.a. kan säkra bärighet i broar. Därtill måste det finnas fordon och
transporter som är lämpade för detta. En betydligt större potential till effektivisering
skulle kunna nås om den tillåtna längden skulle kunna ökas till 34 meter, vilket skulle
möjliggöra dubbla semitrailer efter dragbil. Det finns ännu inget förslag för detta.
Åtgärder och styrmedel för att hantera utmaningarna • För att öka tillförlitligheten i
järnvägsnätet är det viktigt att satsa på ett förbättrat underhåll och mindre trimningsåtgärder. Därutöver behöver kapaciteten förbättras genom effektivisering av trafikupplägg, optimering av fordon (längre, tyngre, högre och bredare tåg), längre och
nya mötesspår, högre bärighet, (partiella) dubbel- och fyrspår, enkelriktning av trafik,
översyn av blocksignaler och signaloptimering, triangelspår, hastighetsöversyn, nya
mötesstationer och plattformsförlängning. Även inom sjöfarten finns behov åtgärder i
hamnar och farleder samt i bra anslutningar med spår till hamnar. Mycket av infrastruktursatsningar finns i den beslutade planen för 2018-2029 men på sikt kommer
ytterligare satsningar att behövas.
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Det har redan tagits initiativ till införande av flera styrmedel för att göra transporterna med järnväg och sjöfart mer attraktiva. Inom sjöfarten finns förslag om att
införa en ekobonus för att stimulera att man flyttar transporter från väg till sjöfart.
En möjlighet att söka miljökompensation för godstransporter på järnväg infördes i
juni 2018 vilket kommer stimulera en överflyttning från lastbil till järnväg. Regeringen
redovisade under våren 2018 en inriktning för beskattning av den tunga lastbilstrafiken.
Avsikten är att gå över till ett avståndsbaserat system. Det är viktigt att styrmedel som
avser att stimulera en större andel transporter på järnväg och sjöfart utformas på ett
sätt som inte försämrar konkurrenskraften för svenska företag. Ett bra exempel som
nämns i regeringens förslag till inriktning är att differentiera skatten så att man tar ut
en lägre skatt om det saknas alternativ till vägtransporter, medan en högre skatt tas
ut när det finns goda alternativ. Även möjligheten att tidsmässigt differentiera
avgiften är positiv.
Vad gäller samordnade godstransporter kan, så som visats på en del håll, kommuner
själva ta initiativ och införa incitament för att få till en samordning. Det kan handla
om att tilldela större tidsfönster för samordnade transporter, delfinansiera samordningscentraler och införa miljözoner som kräver tysta och emissionsfria fordon
samtidigt som man själv tar på sig ett samordningsansvar i form av ett godstransportnätverk. Regeringen har också i beslutet till nationell plan aviserat att det ska bli
möjligt att söka medel genom stadsmiljöavtal för medfinansiering av anläggningar
och nya lösningar för samlastning, samordnade urbana godstransporter och för att
skapa förutsättningar för godstransporter med cykel i urban miljö.
Beteenden kan ändras genom ökad kunskap och samarbete mellan aktörer. Projekt där
transportköpare och transportörer samarbetar för att tillsammans hitta effektiva
logistiklösningar. Beteendeförändringar kan också åstadkommas om man ges incitament
för att prova på t.ex. transporter med järnväg. Det finns exempel på när omständigheter
har tvingat aktörerna att prova sådana alternativ. Det skedde t.ex. i samband med
stormen Gudrun då det sattes press på samhället att klara av de omfattande transporterna av stormfällt timmer. I samband med detta togs avgifterna på järnvägstransporter
bort. Det skedde då en ökning av timmertransporter på järnväg som höll i sig även
långt efter det att avgifterna återinförts. KNEG kan själva både skapa olika demonstrationsprojekt och delta i andras. Höjda kostnader för transporter kan också driva
på en effektivisering av logistiken.
Det är positivt att man nu öppnat upp för tyngre fordon genom BK4. Utöver 74 ton
kan det också medföra att andra tyngre fordon t.ex. inom entreprenader kan trafikera
ett sådant vägnät. Det kan behövas en del samarbetsprojekt inom branschen för att
förstå hur möjligheterna kan utnyttjas. Viktigt är att följa upp effekterna av införandet
på minskning av koldioxidutsläpp. Därtill behöver det studeras om det finns några
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negativa effekter i form av eventuell överflyttning från järnväg till väg. Försöken med
längre fordon behöver fortsätta och det bör finnas en långsiktig strategi för om och
hur dessa kan tillåtas.
Nationella godstransportstrategin • Regeringen presenterade i slutet av juni 2018 en
nationell godstransportstrategi. Strategin innehåller flera förslag inriktade på att
minska transporternas klimatpåverkan. En del har redan resulterat i uppdrag till
myndigheter. En av de större åtgärderna är att inrätta ett nytt godstransportråd med
representanter från näringsliv, det offentliga och akademin. Trafikverket har getts i
uppdrag att hålla i kansliet. Trafikverket har även getts i uppdrag att utse och inrätta
en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart, att verka för bättre förutsättningar för godstransporter, att intensifiera arbetet med att främja intermodala
järnvägstransporter, att utarbeta förslag om horisontella samarbeten och öppna data
för ökad fyllnadsgrad samt att analysera var och om längre lastbilar bör tillåtas på
Sveriges vägar samt att ta fram förslag på författningsändringar för att tillåta längre
lastbilar. Även andra myndigheter har getts uppdrag. Boverket har getts i uppdrag
att kartlägga och analysera godstransporter i den fysiska planeringen. Trafikanalys
har gett i uppdrag att följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den
nationella godstransportstrategin, att analysera om det finns behov av och ta fram
förslag på styrmedel för att öka andelen tunga fordon med låga utsläpp av växthusgaser, som exempelvis etanollastbilar, biogaslastbilar och el-lastbilar samt att ta fram
förslag på styrmedel som kan främja intermodala transportupplägg som inkluderar
sjöfart och järnväg.
Den nationella godstransportstrategin innehåller flera förslag som riktar sig mot ökad
transporteffektivitet, samhällsplanering och urbana transporter utöver nämnda
uppdrag. Vad gäller järnvägen vill man satsa på längre och tyngre tåg. Regeringen har
tidigare gett Länsstyrelserna i uppdrag att samordna regionala åtgärder för fossilfria
transporter och för ökat genomslag för dem i den lokala och regionala samhälls- och
infrastrukturplaneringen. Även andra uppdrag har getts till bl.a. Energimyndigheten
för att i dialog med andra myndigheter utveckla metoder för ökad transporteffektivitet.
För urbana transporter nämns utöver stadsmiljöavtal för godstransporter bl.a. innovationskluster för transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter och Rådet
för hållbara städer.
ENERGIEFFEKTIVISERING
Delmål: Nya tunga lastbilar blir 30 procent effektivare till 2030 och tunga lastbilar
används 15 procent effektivare •
För att nå en effektivisering av flottan av fjärrlastbilar med 25 procent fram till 2030
krävs med nuvarande utbytestakt att nya tunga lastbilar blir 30 procent effektivare till
2030 jämfört med 2010. Effektiviseringen åstadkoms genom minskat luftmotstånd,
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rullmotstånd och optimering av drivlina. Hybridisering kommer troligen att få ökad
betydelse efter 2025. Till 2050 bedöms den genomsnittliga nya lastbilen vara 50
procent effektivare jämfört med 2010. En del av effektiviseringen till 2050 åstadkoms
genom att lastbilarna till 25 procent går på el genom att 100 mil av de mest trafikerade
vägarna har elektrifieras.
Distributionslastbilar antas i likhet med stadsbussar kunna elektrifieras till stor del.
Någon separat bedömning har inte gjorts för nya distributionslastbilar utan dessa antas i
likhet med nya stadsbussar vara helt eldrivna till 2025. En successivt 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 kan
bli 80 - 90 procent. Detta stämmer också överens med målet att citylogistik i princip ska
vara koldioxidfri 2030, som EU-kommissionen anger i vitboken om transporter13.
Utöver effektivisering av fordonen finns ytterligare potential i mer sparsamt körsätt
inklusive bättre hastighetsefterlevnad. En potential på 15 procent kräver utbredd
kunskap om sparsam körning och att denna tillämpas fullt ut. Det innebär också att
hastighetsgränser efterlevs och att infrastruktur och fordon utvecklas i en riktning som
stödjer ett sparsamt körsätt. Även vägbeläggning som ger lägre rullmotstånd ingår här.
Utmaningar inom energieffektivisering • Genom att kombinera förbättrad logistik,
energieffektivisering och förnybar energi kan lastbilarnas användning av fossil energi
minska med nästan 40 procent till 2020 och 80 procent till 2030 jämfört med 2010. Till
2040 eller senast 2045 bör det även vara möjligt att nå nollutsläpp av växthusgaser.
Det förutsätter dock att kraftfulla åtgärder sätts in nu.
Dessa siffror 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 att det 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 också andra synergieffekter.
Minskad lastbilstrafik i staden ger tillsammans med elektrifiering förbättrad stadsmiljö
i form av lägre bullernivåer och bättre luftkvalitet. Den minskade energianvändningen
och minskade 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 också fungera som en arena för provning av ny teknik för
energieffektivisering och nya drivlinor. Utredningen för fossilfri fordonstrafik menar

56

| KNEG Resultatrapport 2018

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 dessa åtgärder 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.

TABELL 4. KRITISKA FAKTORER – ENERGIEFFEKTIVISERING

För att till 2030 åstadkomma 25 % effektivare fjärrlastbilar, elektrifiering av
distribution i staden och 15 procent effektivare användning krävs att:
• Utbudet av fordon, speciellt drivlinorna, finns på EU-marknaden. Till detta bidrar:
• EU-krav som innebär att nya lastbilar och bussar blir effektivare beslutade med
flera års framförhållning.
• Utveckling globalt mot effektivisering (bidragande).
• Nationella styrmedel finns som gör att samma relativa utveckling sker även i Sverige.
• Även typiska nordiska fordonskombinationerna utvecklas i minst motsvarande takt
som de europeiska.
• 1-2 % av transportarbetet med tunga lastbilar i fjärr- och regional trafik sker med
eldrift.
• Fortsatt utveckling av hybrider och eldrivna fordon internationellt.
• Lönsamhet i laddhybrider före 2020 och lönsamhet i eldrivna bussar 2020–2025.
• Krav vid upphandling och från marknaden.
• Områdeskrav, t.ex. miljözoner för tysta och emissionsfria fordon.
• Uppskalningen av batteriproduktionen klaras av i form av tillräckligt många
stora batterifabriker. Att råvarutillgången, t.ex. på Kobolt inte begränsar
utvecklingstakten nämnvärt.
• Huvuddelen av trafiken håller hastighetsgränserna, vilket kan underlättas med
utvecklingen av automatiserade fordon.
• Sparsam körning tillämpas av majoriteten av förarna, vilket kan underlättas med
utvecklingen av automatiserade fordon.
• Infrastrukturen vid nybyggnad och ombyggnad utvecklas, där det är möjligt/
rimligt, så att den understödjer ett sparsamt körsätt och lågt färdmotstånd.
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Åtgärder och styrmedel för att hantera utmaningarna • I motsats till personbilar och
lätta lastbilar har tunga lastbilar (och tunga bussar) hittills inte omfattats av några krav
att reducera koldioxidutsläppen. I och med att tillverkarna från och med 2019 måste
redovisa bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid för nya tunga lastbilar (i g/km,
g/tonkm och g/m3km) öppnas möjligheten att ställa krav. EU-kommissionen har i maj
2018 föreslagit regelverk för att reducera utsläppen av koldioxid från tunga fordon.
Förslaget innehåller krav om att utsläppen från nya tunga fordon ska minska med
• 15 procent till 2025 och
• 30 procent till 2030 jämfört med 2019 års nivå
Till att börja med gäller kraven för fyra typer av lastbilar som står för 60 till 70 procent
av utsläppen från alla tunga fordon inom EU. Förslaget innehåller även incitament för
noll- och lågemissionsfordon där även tunga bussar kan räknas med.
Föreslagna kravnivåer ligger väl i linje med vad som krävs för att nå klimatmål i
kombination med andra åtgärder och styrmedel. Tidigare analyser visar också att det
finns kostnadseffektiva åtgärder för att minska bränsleförbrukningen i denna storleksordning med tillgänglig teknik14. Hybridisering är redan idag lönsam för stadsbussar
och även elektrifiering genom laddhybrider eller helelektriska bussar är på gränsen till
lönsamma över en normal avskrivningstid på 7 år15,16. Hybridisering och elektrifiering
av bussar och distributionslastbilar innebär även lägre bullernivåer, ökad komfort samt
höjd imagefaktor för kollektivtrafiken.
En viktig förutsättning för att nå reduktionerna på ett kostnadseffektivt sätt är att
åtgärder för bl.a. förbättrad aerodynamik och minskat rullmotstånd som kan göras på
trailer och eventuellt även aerodynamiska åtgärder på påbyggnader samt hybridisering,
inkluderas i beräkningen. I nuläget omfattas inte denna typ av åtgärder vilket kan leda
till att dyrare åtgärder såsom helelektriska fordon behöver tas till i större grad.
En viktig förutsättning för att nå målen är också att kraven utvidgas till att omfatta
fler typer av lastbilar och bussar. Framförallt är det viktigt att de längre och tyngre
lastbilar som används i Sverige och andra nordiska länder omfattas på ett rättvisande
sätt, särskilt som de utgör huvuddelen av utsläppen från lastbilar i landet.
Det finns även möjlighet att koppla andra typer av styrmedel till koldioxidutsläppet
från fordonen nu när värden för detta kommer finnas på nya lastbilar. EU-kommissionen
presenterade under 2017 förslag till förändring av Eurovinjettdirektivet så att infrastrukturavgifter för tunga fordon som tas ut på vägnätet måste differentieras utifrån
fordonets koldioxidutsläpp. I den strategiska planen för omställning till fossilfritt
transportsystem som sex myndigheter presenterade för regeringen i april 2016
föreslog man att regeringen skulle tillsätta en utredning om ett bonus-malussystem

58

| KNEG Resultatrapport 2018

på liknande sätt som nu ska införas på personbilar och lätta lastbilar. Ett sådant
system skulle ge en bonus vid registrering av tunga fordon med mycket låga utsläpp
av koldioxid. Det har tidigare funnits förslag på en sådan miljölastbilspremie. Det kan
jämföras med nuvarande elbusspremie, även om det inte är självklart att motsvarande
för tunga lastbilar skulle begränsas just till elfordon. För lastbilar med koldioxidutsläpp över en viss gräns skulle fordonsskatten i malusdelen differentieras utifrån
koldioxidutsläppen. Det är viktigt att ett sådant system tar hänsyn till lastförmågan.
Ytterligare sätt att premiera nollemissionsfordon eller lågemissionsfordon är att
införa miljözoner där enbart sådana fordon tillåts. Detta möjliggörs genom de nya
miljözonsregler som införts under 2018. I miljözon 3 tillåts tunga fordon endast om
det är elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro VI eller gasfordon i Euro VI.
Kommunerna kommer kunna införa de nya miljözonerna från och med 1 januari 2020.
Användning av s.k. geostaket kan bl.a. säkerställa att t.ex. laddhybrider endast går på
el inom sådana zoner.
Vid upphandling av transporter och fordon bör krav ställas för att minska klimatpåverkan och annan miljöbelastning. Viktigt är att använda funktionella krav och inte
ställa krav på en viss teknisk lösning. Med gemensamma krav blir det lättare för
branschen att nå dessa och kostnaderna kan hållas ner. För att få till bättre krav
behövs en öppen dialog innan de utformas. Upphandlingsmyndigheten har en viktig
roll och har också ett pågående uppdrag som ska redovisas under 2018. KNEG kan
genom sin breda och djupa kunskap om godstransporter också ge råd. För offentlig
upphandling styrs kraven till viss del av direktivet om rena och energieffektiva fordon.
EU-kommissionen har här föreslagit en skärpning av direktivet med krav på att en
viss andel av tunga lastbilar och tunga bussar ska vara alternativdrivna i offentlig
upphandling. Med alternativdrivna avses här sådana som kan drivas med el, vätgas,
fordonsgas (i gasform eller flytande form). För lastbilar är den föreslagna miniminivån
för Sverige 10 procent till 2025 och 15 procent till 2030.
Ökad hastighetsövervakning minskar hastighetsöverträdelserna men det behövs en
förändring av attityder till hastighetsöverträdelser. Även teknik i fordonen kan bidra
till ökad hastighetsefterlevnad och mer sparsamt körsätt. Krav på från transporköpare
kan driva på en sådan förändring. Vad gäller tekniken i fordonen kan också EU-krav
driva på en sedan utveckling. På personbilssidan har krav ställts på t.ex. växlingsindikator
och färddator för visning av bränsleförbrukning.
Förbättrad realtidsinformation om lokal trafik och också lokala trafikprognoser i
kombination med styrmedel för olika transportslag, t.ex. att godstransporter prioriteras
före personbilar under vissa tider, kan också bidra till mer energieffektiv användning
av godstransporter.

KNEG Resultatrapport 2018 |

59

Både vägutformning och vägbeläggning kan optimeras ytterligare för att minska
energianvändningen vid användning av tunga fordon.
Nationella godstransportstrategin • I godstransportstrategin hänvisas till EU:s arbete
för utveckling av mätmetod och det nu presenterade regelverket för att minska nya
tunga fordons koldioxidutsläpp. Utöver detta och en allmän prissättning av utsläppen
vill regeringen också analysera behovet av ytterligare kostnadseffektiva styrmedel för
fordon med låga utsläpp.
FÖRNYBAR ENERGI
Delmål: 65 procent av drivmedelsanvändningen baseras på hållbara biodrivmedel
(motsvarande 6,5 TWh) xv •
Andelen förnybar energi inom transportsektorn kan ökas på tre sätt:
• biobränslen i befintliga motorer
• biobränslen i därtill anpassade motorer
• el alternativt vätgas producerad från 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 globalt öka andelen biobränslen. Genom dessa åtgärder
kan energianvändningen till lastbilstransporter minska med ca 40 procent. Det gör att
biodrivmedlen räcker längre.
På kort sikt kan förnybar energi till lastbilstransporterna öka genom ökad låginblandning
av biodiesel i form av FAME och HVO i diesel. Även användning av etanol och biogas i
dedikerade fordon kan bidra. På längre sikt är det kritiskt att hitta 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. Totalt
används i scenariot 6,5 TWh biodrivmedel till tunga lastbilstransporter 2030. Dessa
bedöms kunna ha en genomsnittlig klimatreduktion på 70 procent jämfört med fossil
diesel. För att till 2040 eller 2045 nå nollutsläpp från tunga lastbilstransporter och
övriga transportsektorn är viktigt att el och biodrivmedel med nollutsläpp ur ett
livscykelperspektiv används. Utöver vägtrafik finns behov av biodrivmedel för andra
transporter och arbetsmaskiner. På sikt bör också finnas en möjlighet till nettoexport
av hållbara biodrivmedel.
xv
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6,5 TWh biodrivmedel tillsammans med åtgärder inom logistik, bättre utnyttjande av övriga trafikslag, energieffektivisering av
fordon och användning ger en minskning av de direkta koldioxidutsläppen med 80 procent eller 70 procent om man räknar in
bränslets livscykel. Om man däremot enbart minskar de direkta koldioxidutsläppen med 70 procent, vilket överensstämmer med
målet för inrikes transporter, räcker 4,5 TWh biodrivmedel.
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Distributionslastbilarna har som nämnts tidigare antagits drivas till stor del på el till
2030. För fjärrlastbilarna har det antagits en mix av konventionella dieselfordon som
går på en blandning av diesel och biodiesel (HVO och FAME), metan-diesel som går
på flytande biogas med liten tillsats av diesel. Det bör även vara möjligt med flytande
biogas i gnisttända motorer samt etanol i dedikerade dieselmotorer.
TABELL 5. KRITISKA FAKTORER – FÖRNYBAR ENERGI

För att till 2030 åstadkomma 6,5 TWh biodrivmedel till tunga lastbilar, 0,5 TWh el
till tunga lastbilar och 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser krävs att:
• Förbättrad logistik, bättre utnyttjande av järnväg och sjöfart,
energieffektivisering och elektrifiering som bidrar till att energianvändningen för
lastbil minskar med 55-60 procent.
• Utveckling av produktions- och distributionskapacitet för biodrivmedel.
• En fordonsflotta kompatibel med dessa drivmedel.
• Biodrivmedel med minst 70 procent klimatreduktion jämfört med fossil diesel.
• Två vägar (sannolikt 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).

Utmaningar för ökad andel förnybar energi • En ökad andel biodrivmedel kan ske genom
två vägar (sannolikt en kombination av dem). Den ena vägen innebär inblandning av HVO
eller RME i vanlig diesel alternativt i ren form och användning i konventionella dieselmotorer. Den andra är att använda biodrivmedel såsom etanol och biogas i motorer som
är speciellt avsedda för dessa drivmedel. I det sistnämnda fallet förutsätts att det även
finns fordonsmodeller tillgängliga internationellt. Utöver fordonen och drivmedel
måste det finnas en tillräcklig infrastruktur för tankning och distribution av drivmedlen.
För elektrifiering behövs, utöver fordonen, en tillräcklig infrastruktur. Laddplatser
eller elvägar räcker inte utan därtill behövs tillräcklig överföringskapacitet i elnät.
Ett hinder för övergången till biodrivmedel är om man inte lyckats få ner energianvändningen tillräckligt mycket genom förbättrad logistik, bättre utnyttjande av
järnväg och sjöfart, energieffektivisering och elektrifiering. Då blir behoven svårare
och dyrare att möta.
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Investeringar i produktionsanläggningar innebär stora kostnader i utveckling av teknik
och uppbyggnad av anläggningar. Det kräver investeringsvilja hos finansiärer. Stora
kostnadseffektiva anläggningar kräver stora investeringar. Anläggningarna har också
lång avskrivningstid vilket kräver säker tillgång på råvara under lång tid samtidigt som
man måste vara säker på att det finns en långsiktig efterfrågan på drivmedlet.
Huvuddelen av biodrivmedel som används i Sverige importeras idag. Med krav på
minskade utsläpp i alla sektorer och i andra länder ökar efterfrågan och om inte
produktionskapaciteten byggs ut i tillräcklig takt riskerar priserna på biodrivmedel
att öka. Begränsning av vilka råvaror som kan användas till hållbara biodrivmedel
ökar detta ytterligare.
Olika drivmedelsalternativ konkurrerar med varandra och åkeribranschen väljer det
alternativ som är det mest ekonomiska. Det är svårt att göra flera olika alternativ
kostnadsneutrala.
Åtgärder och styrmedel för att hantera utmaningarna • Det behövs en strategi med
tydliga signaler om vilka drivmedel som man ska satsa på. Tydlighet också var de olika
biodrivmedlen är mest lämpade. Tiden fram till 2030 är begränsad vilket gör att man
behöver fokusera på ett mindre antal alternativ. Samtidigt behöver man ha forskning
och demonstration även för andra alternativ för att ha dessa vägar öppna på sikt.
Hänsyn behöver tas i hur omvärlden ser ut och vilka potentialer det finns att få till en
svensk produktion. Fordonsindustrin kan ta fram alternativ men behöver veta vad den
ska prioritera.
Reduktionsplikt med ökande krav på reduktion som annonseras i god tid ger tydliga
signaler för ökade behov av hållbara biodrivmedel med hög reduktion av växthusgasutsläppen. Det behövs även en långsiktig lösning för höginblandade biodrivmedel
som idag inte omfattas av reduktionsplikten.
Reduktionsplikten i sig är dock inte tillräcklig för att få igång en stark inhemsk
produktion av biodrivmedel från svenska råvaror. Sverige har stora tillgångar på
biomassa som bör utnyttjas. Genom forskning och demonstrationsanläggningar har
vi också ett stort kunnande om biodrivmedelsproduktion. Sverige har därför förutsättningar för att kunna producera lika mycket biodrivmedel som vi använder och på
sikt bli en nettoexportör. Inte bara av biodrivmedel utan också av teknik och kunnande
för biodrivmedelsproduktion. För att gå från pilotanläggningar som oftast går att få
till genom forskningsmedel behövs någon form av stöd eller incitamentsmodell. Det
är i detta sammanhang också viktigt att arbeta för lika konkurrensvillkor för produktion av biodrivmedel inom EU.
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För att elektrifiera delar av lastbilstransporterna behövs också långsiktiga satsningar
på laddinfrastruktur och elvägar. För laddinfrastruktur finns stöd i form av klimatklivet
och med utökningen av stadsmiljöavtalen till att även omfatta infrastruktur för
samordnade urbana transporter bör det finnas en möjlighet även där, förutsatt att
det är en del av en paketlösning. Elvägar fick genom beslutet av den nationella planen
en utökad satsning på en pilotsträcka med 50 procent medfinansiering på maximalt
300 miljoner kronor. Utgångspunkten är att pilotsträckan ska vara i drift senast 2021.
Upphandlingskrav kan också driva på utvecklingen så som beskrivits under avsnittet
om energieffektivisering.
För att sjöfarten ska vara ett hållbart alternativ på sikt krävs också att den går över till
förnybar energi. Elektrifiering där det är möjligt kan på sikt bli kostnadseffektivt men
de stora behoven kommer sannolikt behöva ersättas med biodrivmedel. En sådan
övergång kommer vara svår att åstadkomma utan att styrmedel som antingen tvingar
in hållbara biodrivmedel (som reduktionsplikt) eller gör en sådan övergång lönsam.
Sverige kan här fortsatt driva på inom IMO för att få till internationella regelverk.
Nationella godstransportstrategin • I godstransportstrategin hänvisas till en del
pågående insatser såsom reduktionsplikt och att man gett en särskild utredare i
uppdrag att analysera biogasens långsiktiga förutsättning och att den ska ge förslag
som kan ge biogasen konkurrenskraftiga villkor. Det hänvisas också till Trafikverkets
pågående uppdrag att analysera förutsättningar och ge förslag på hur en omställning
av statligt ägda fartyg till fossilfrihet kan genomföras. Det finns ett antal pågående
forskningsprogram som Vinnova och Energimyndigheten håller i som handlar om
vidareutveckla och sänka kostnaderna för produktion av biodrivmedel. Energimyndigheten har också från 2018 fått ett ansvar för nationell samordning inte bara av
laddinfrastruktur som tidigare utan även för infrastruktur för förnybara drivmedel.
Framtagning av en långsiktig plan för elektrifiering av vägnätet är något som nämns i
strategin. För att utveckla nästa generations hållbara lösningar för eldrivna fordon
och fartyg har det skapats ett testcenter för elektromobilitet. Utöver elvägar studerar
även regeringen möjligheten att främja marknadsintroduktion av eldrivna mindre
lastbilar i städer för t.ex. varudistribution och sophämtning. För sjöfarten vill man
förlänga nedsättningen av energiskatt för landström och också verka för ökad
användning av landström inom TEN-T transportnätet. För att järnvägen ska kunna
trafikeras med längre och tyngre tåg behöver även kapaciteten i elkraftsystemet
byggas ut, något som också tas upp i godstransportstrategin. Klimatinvesteringsstödet,
Klimatklivet, utökas och förlängs till 2023. Detta kan bl.a. ge stöd till laddinfrastruktur
för fordon.
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SCENARIO FÖR MÅLUPPFYLLELSE
I figuren nedan redovisas ett möjligt scenario där åtgärderna i tidigare avsnitt
kombineras och där också klimatmål för såväl 2030 som 2045 nås.
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Figur 5. Lastbilarnas utsläpp av växthusgaser med och utan åtgärder redovisat som index där
2010 års utsläpp är normerat till 100. Hela staplar motsvarar utvecklingen utan åtgärder.
Det gråa 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. För att illustrera att åtgärderna innebär utsläpp som har eliminerats är
de något transparenta till skillnad från de kvarstående gråa utsläppen.
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Appendix
SAMMANSTÄLLNING ÖVER KNEG-MEDLEMMARS ÅTAGANDEN

Kvantifierbar: Ja/Nej – Anger om åtagandet är möjligt att beräkna enligt indikatorsystemet
Data: Ja/Nej – Anger om tillräcklig data har erhållits för att utföra beräkning enligt indikatorsystemet

Aktör

Åtagande

Kvantifierbar

Data

Chalmers

Öka studenters medvetande kring hållbara transporter

Nej

-

Initiera forskning inom hållbara transporter

Nej

-

Anordna sektorsöverskridande workshops inom hållbara transporter

Nej

-

Öka studenters medvetande kring hållbara transporter

Nej

-

Initiera forskning inom hållbara transporter

Nej

-

Anordna sektorsöverskridande workshops inom hållbara transporter

Nej

-

Vi ökar effektiviteten i vårt logistiknät

Ja

Nej

Vi utvecklar nya, innovativa transportlösningar

Nej

-

Utveckla infrastrukturen för fordonsgas genom att fortsätta bygga
publika tankställen

Ja

Ja

Utveckla och bygga tankstationer för flytande fordonsgas

Nej

-

FordonsGas – utveckling

Nej

-

Fortsätta utbytet av tunga fordon till metandieselbilar

Ja

Nej

Lantmännen har skrivit under och stödjer miljömålsberedningens
fastställda klimatmål och kommer genom Transportinitiativet
(projekt) fastställa ett handlingsprogram för att nå målet om att
utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med
minst 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.

Ja

Nej

Lantmännen åtar sig att i samarbete med leverantörer löpande
optimera inköpta transporter med avseende på dess klimatpåverkan.

Ja

Nej

Lantmännen åtar sig att säkerställa att våra leverantörer av
transporttjänster skall öka sin andel av förnybara drivmedel för att
nå det ovan nämnda övergripande klimatmålet för transporter.

Ja

Nej

Lantmännen åtar sig att ta initiativet till hållbara tunga transporter
baserad på svensk motorteknologi och svensk etanol inom
konceptet Etha.

Ja

Nej

Förnyelsebara drivmedel – biodiesel

Ja

Ja

DB Schenker

FordonsGas

Lantmännen

OKQ8
Scandinavia
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Aktör

Åtagande

Kvantifierbar

Data

PostNord
Sverige
Logistik

PostNord Sverige ska öka andelen förnybara drivmedel

Ja

Ja

PostNord Sverige ska minska koldioxidutsläppen genom effektivisering och uppföljning av drivmedelsförbrukning och körsätt

Ja

Ja

PostNord ska samarbeta i utvecklingsprojekt i syfte att stödja
framtagning och introduktion av miljöanpassad transportteknik

Ja

Ja

Fortsätta utveckla och marknadsföra förnybara drivmedel som kan
användas i redan befintlig fordonsflotta

Ja

Ja

Vi ska erbjuda drivmedel som fungerar i dagens och morgondagens
fordonsflotta med så lite klimatpåverkan som bara är möjligt och
från råvaror som är långsiktigt hållbara

Nej

-

Bättre utnyttja överskottsvärme från raffinaderierna

Nej

-

Modern fordonsflotta

Ja

Nej

Alla drivmedel för våra tunga fordon ska vara förnybara

Ja

Ja

Energieffektivitet

Ja

Nej

Teknikutveckling

Ja

Nej

Leda utvecklingen av bränsleeffektiva fordon

Ja

Nej

Utveckla och tillhandahålla förarstöd och förarutbildning för att minska
energiutnyttjandet och miljöpåverkan och öka trafiksäkerheten

Ja

Nej

Effektivare fordon

Ja

Nej

Effektivare transporter

Ja

Nej

Driva miljö- och säkerhetsfrågor i upphandlingen av transporter

Nej

-

Stimulera till sparsamt körsätt genom relevanta krav och andra åtgärder

Ja

Ja

Stimulera till ökad hastighetsefterlevnad

Ja

Ja

Stimulera effektiv logistik genom fordons- och infrastrukturåtgärder

Ja

Nej

Stimulera klimateffektiv vägutformning/ infrastruktur och
trafikledning, särskilt i storstad

Nej

-

Stimulera till samordning av transporter och intermodalitet genom
infrastruktur-, underhålls- och steg I & II-åtgärder (tänk om & optimera)

Ja

Nej

Kontinuerligt utveckla teknik för bättre bränsleeffektivitet och
tjänster som stödjer förarnas produktivitet

Ja

Ja

Behålla en ledande roll inom fordonsteknologin för ökad
användning av alternativa bränslen

Nej

-

Leda den fortsatta introduktionen av hybridteknologi för tunga
lastbilar

Nej

-

Verka för nya transportlösningar som förbättrar
transporteffektiviteten och trafiksäkerheten

Nej

-

Preem

Renova

Scania

Stora Enso

Trafikverket

Volvo
Lastvagnar
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