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Innehåll

Förord
Nätverket KNEGs medlemmar ser med viss tillförsikt fram mot framtiden. Trots alla svårigheter att
minska landtransporternas klimatpåverkan och trots att lastbilarnas trafikarbete ökar har det senaste
året burit med sig händelser på myndighets- och lagstiftningssidan som kan underlätta för oss inom
transportindustrin, som ger oss verktyg och som måste ses som fall framåt i klimatarbetet:
EU har antagit regelverk för CO2-utsläpp för tunga fordon, som pekar ut riktningen ända till 2030.
Arbete som satts igång inom ramen för den svenska regeringens godstransportstrategi börjar ge
resultat. Allt mer av det statliga vägnätet öppnas för längre och tyngre lastbilar, vilket banar väg för
energieffektivare fordon. Ett förslag till utvecklingskurva för reduktionsplikten presenterades och
därmed skapas förutsättning för fortsatt utveckling av biodrivmedelsanvändningen.

är förutsättningarna goda både på fordons- och drivmedelssidan, men kunskaperna måste
också användas till exempel vid upphandling av transporter och för att effektivisera i alla led i
en transportkedja. Partnerskap är en grundsten i det arbetet och KNEG vill samla alla aktörer i
transportekosystemet inklusive varuägarna.
Resultatrapporten ger en översikt av utvecklingen i den svenska gods- och transportsektorn 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,

KNEG RESULTATRAPPORT 2019

Ett fortsatt starkt fokus måste även ligga på beteendemässiga förändringar. Rent tekniskt

3

och Håkan Johansson, Trafikverket.
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Sven Hunhammar

Dan Andersson
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Sammanfattning
Den globala användningen av förnyelsebar energi växer i rekordfart. Allt oftare kan solceller konkurrera
ut fossila alternativ med lägsta kostnad för nya investeringar. Men det räcker inte. I takt med att allt fler
tar sig ur fattigdom ökar efterfrågan på energi. Då världens energisystem fortfarande kraftigt domineras av fossil energi, blir utsläppen av växthusgaser större när energiefterfrågan växer.
I transportsektorn är trenden den samma. Användningen av biodrivmedel växer och allt fler transporter
elektrifieras, men det räcker inte. Världens behov av transporter ökar och då ökar efterfrågan på olja.
Det beroendet behöver brytas. I många avseende finns de hållbara lösningarna redan här men förändringstrycket är för svagt.
För att nå klimatmålet till 2030 och 2045 måste takten öka betydligt. Mellan 2010 och 2018 var den
öka till 8 procent per år. Sedan 1990 har utsläppen mellan två år som mest minskat med 6 procent,
vilket skedde mellan 2011 och 2012. Minskningstakten som behöver åstadkommas saknar alltså historiskt motstycke. Det kommer kräva kraftfulla åtgärder, smarta styrmedel och god samverkan både inom
sektorn och med delar som påverkar den.
Samarbetet KNEG består idag av 13 medlemmar 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 större
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genomsnittliga minskningstakten i utsläpp cirka 2 procent per år. För att nå målet 2030 behöver det

skala. Det gångna året resulterade i den största utsläppsbesparingen hittills av koldioxid från svenska
godstransporter på väg för KNEG. Genom 13 åtaganden inom effektivare transporter, effektivare
på 874 000 ton koldioxid för 2018. Precis som tidigare år domineras resultatet av ökade volymer
biodrivmedel.
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fordon och förnyelsebara bränslen kunde KNEGs medlemmar tillsammans räkna hem en besparing

Inledning
Aldrig tidigare har klimatfrågan rönt en så stor uppmärksamhet. Budskapet från FN:s klimatpanel IPCC
tas på stort allvar med allt färre som tvivlar. Överallt tycks diskussionen leva om vad som kan göras för
klimatet, vad som kan göras för att minska klimatpåverkan. I politiken, bland företag och ute i samhället förkunnar de flesta betydelsen av att agera här och nu. En 16-årig högstadieelev från Sverige,
som en dag bestämde sig för att strejka, gör skillnad ute i världen. Förutsättningarna för att ta oss an
klimatutmaningarna ser bättre ut än någonsin.
Globalt blev 2018 ännu ett rekordår. Användningen av förnyelsebar energi är större än någon gång
tidigare. Sol- och vindenergi blir stadigt billigare och, i synnerhet solceller, kan allt oftare konkurrera ut
alla andra alternativ med lägst kostnader för nya investeringar. Men det räcker inte. När fler människor
tar sig ur fattigdom och världens ekonomier växer, ökar efterfrågan på energi. Då världens energisystem
2018 var de globala koldioxidutsläppen 33,1 gigaton koldioxid; 1,7 procent högre än 20171. Mer än
någon gång tidigare.
I transportsektorn är trenden den samma. Användningen av biodrivmedel växer och allt fler transporter
elektrifieras, men det räcker inte. Världens behov av transporter ökar och då ökar efterfrågan på olja.
Det beroendet behöver brytas. I många avseende finns de hållbara lösningarna redan här men förändringstrycket är för svagt. Sverige kan driva på för båda – i samverkan kan vi utveckla nya lösningar och
visa andra att det är möjligt. Med en offensiv politik som menar allvar blir det klimatsmarta det enda

KNEG RESULTATRAPPORT 2019

fortfarande domineras av kol, olja och naturgas, växer följaktligen utsläppen av växthusgaser. Under

alternativet. För att nå våra egna mål om en fordonsflotta oberoende av fossil energi och ett klimatneutralt Sverige behöver vi titta högre upp i trädet. Den långt hängande frukten är snart skördad – i allt
att hitta lösningar för hur efterfrågan på transporter kan mötas med minskad energianvändning.
I denna rapport, den nionde 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 2018.
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högre grad ersätts fossil diesel av biodrivmedel. Nästa kliv blir att se till transportsystemet i dess helhet –

Sektorn
UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
Under 2017 stod inrikes transporter för 32 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser, en andel som
varit relativt stabil sedan 2007. Av dessa står vägtrafiken för 92 procent av utsläppen, sjöfarten för 4
procent, flyget för 3 procent och järnvägen för 0,2 procent. Vad gäller inrikes sjöfart inkluderar detta
nya siffror där man har bättre kontroll på vad som är inrikes respektive utrikes sjöfart. De nya siffrorna
gjorde att utsläppen blev nästan dubbelt så stora från inrikes sjöfart jämfört med tidigare 2. Det har
inte förändrat uppgifterna hur stora utsläppen är totalt från sjöfart utan är enbart fördelningen mellan
inrikes och utrikes.
Såväl utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter som från vägtrafiken var som störst 2007.
Vägtrafikens utsläpp var då 13 procent större än 1990. Sedan dess har utsläppen minskat så att de
en mindre ökning av utsläppen som berodde på framförallt en ökning av lastbilstrafiken i kombination
med att andelen förnybar energi inte fortsatte att öka som under tidigare år. 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.
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2018 preliminärt var 10 procent lägre än 1990 och 17 procent lägre än 2010. Under 2018 skedde dock

Lätta och tunga lastbilar står för 31 procent av vägtrafikens utsläpp av växthusgaser, huvuddelen svarar
personbilar för. Mellan 1990 och 2010 ökade lätta och tunga lastbilar utsläpp av växthusgaser med 2,4
de allra tyngsta lastbilsekipagen med totalvikt på 50 till 60 ton. Mellan 2010 och 2017 minskade utsläppen från tunga lastbilar med 25 procent eller 1,1 miljon ton, genom framförallt ökad andel biodrivmedel men även ökad energieffektivitet samtidigt som trafikmängden fram till 2013 minskade. Därefter
har dock den tunga lastbilstrafiken börjat öka igen. Den ökade trafiken i kombination med minskad
andel biodrivmedel resulterade i en ökning av tunga lastbilars utsläpp med preliminärt 5 procent under
2018, så att de nu är 21 procent lägre än 2010. Utsläppen från lätta lastbilar har bara minskat marginellt sedan 2010. 2018 var utsläppen 3 procent lägre jämfört med 2010. Som jämförelse kan också
nämnas att personbilarnas utsläpp preliminärt minskat med 14 procent mellan 2010 och 2018.

7

miljoner ton. Utsläppsökningen ligger huvudsakligen på lätta lastbilar med totalvikt under 3,5 ton och

Lätt lastbil: 3%

Tung lastbil: 6%
Vägtrafik: 29%
Motorcykel och moped: 0,2%
Buss: 0,4%
Järnväg: 0,1%
Inrikes flyg: 1%
Inrikes sjöfart: 1,2%

Personbil: 20%

Övriga nationella utsläpp: 69%

TRAFIKUTVECKLINGEN
Trafikarbete för tunga lastbilar har under de senaste tre åren ökat efter att under flera år legat relativt
stilla. Den är nu 6 procent större än vad den var 2010. Ökningen av lastbilstrafiken gör att de åtgärder
inom energieffektivisering och förnybar energi som genomförs får mindre effekt än tidigare då trafikmängden var oförändrad. Trafiken med lätta lastbilar har ökat med 23 procent sedan 2010. Huvuddelen av transportarbetet genomförs med tunga lastbilar. Mätningar på det statliga vägnätet under
2019 pekar mot fortsatt ökning av lastbilstrafiken jämfört med motsvarande period 2018 3.
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Figur 1.
Transporternas andel av de nationella utsläppen år 2017.

Lastbilstrafiken prognostiseras utan ytterligare åtgärder att fortsätta öka. Till 2030 bedöms trafiken
med tunga lastbilar med idag beslutade åtgärder och styrmedel öka med 28 procent jämfört med 2014,
närmare 40 procent, genom ökad last och lastkapacitet per lastbil. Sjöfarten bedöms också öka ca 40
procent medan järnvägens ökning bedöms stanna på strax under 30 procent.
Regeringen presenterade i mitten av 2018 en nationell godstransportstrategi 5. Strategin innehåller flera
förslag inriktade på att minska transporternas klimatpåverkan. Dessa har därefter resulterat i ett antal
uppdrag till myndigheter, flera som nu också har avrapporterats.
En av de större åtgärderna i godstransportstrategin var att inrätta ett nytt godstransportråd med representanter från näringsliv, det offentliga och akademin. Trafikverket har getts i uppdrag att hålla i kansliet. Trafikanalys har i uppdrag att följa upp och utvärdera arbetet med genomförande av den nationella
godstransportstrategin.
Trafikverket fick också i uppdrag utse och inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart. En huvuduppgift för den nationella samordnaren är att i dialog med berörda aktörer utarbeta och
verkställa en handlingsplan som främjar inrikes sjöfart och närsjöfart, och som också främjar energieffektiva lösningar med låga utsläpp. Handlingsplanen som innehåller 62 åtgärder för ökad inrikes
sjöfart och närsjöfart redovisades till regeringen i maj 2019 6.
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.
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vilket är ungefär lika mycket som ökningen mellan 1990 och 2014 4. Transportarbetet ökar ännu mer,

Om man ser utvecklingen över längre tid har lastbilarna blivit längre och fått mer lastförmåga. När denna lastförmåga utnyttjas ökar också lastbilarnas energieffektivitet räknat per fraktat ton och sträcka.
Inom KNEG var man tidigt ute och testade längre och tyngre lastbilar. Inom ETT-projektet, provade man
längre och tyngre timmertransporter, och DUO2-projektet körde man med ett 32 meter långt skåpekipage (dubbla semitrailers). Försök med tyngre och längre fordon har fortsatt. Efter utredningar från
Trafikverket och Transportstyrelsen öppnades under 2018 hela 11 800 km väg, 12 procent av det statliga vägnätet, upp för den nya bärighetsklassen BK4 som tillåter fordonskombinationer med bruttovikt
på upp till 74 ton. Under 2019 kommer ytterligare 4 500 km väg öppnas upp för BK4 så att det totalt
kommer omfatta 16 procent av det statliga vägnätet 7.
I början av 2019 avrapporterade Trafikverket ett uppdrag från regeringen inom ramen för godstransportstrategin om att utreda förutsättningarna att tillåta längre lastbilar på vägnätet 8. Trafikverket har
identifierat vilka vägar det skulle kunna tillåtas på, analyserat konsekvenserna av detta och identifierat
vilka författningsändringar som skulle krävas. Trafikverket bedömer att ett sammanhängande vägnät på

Den ökade andelen utländska lastbilar har hittills motverkat trenden med tyngre och längre lastbilar.
När det gäller svenskregistrerade lastbilar utförs ca 75 procent av transportarbetet av lastbil med släp,
resterande utförs av lastbil utan släp och dragbil med semitrailer 9. Denna andel har inte förändrats
mellan 2010 och 2018. Däremot har andelen av transportarbetet som utförs av utländska lastbilar ökat
från 18 till 22 procent 10. Dessa använder företrädesvis dragbil med semitrailer. Totalt innebär detta en
förskjutning från 25 meters lastbil med släp till 18 meters dragbil med semitrailer.
Lastbilarna utnyttjas mer effektivt genom att trafiken med svenska lastbilar som sker utan last minskat
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4 500 km skulle kunna öppnas för längre lastbilar inom en snar framtid.

från 23 procent för åren 2005 till 2007 till 17 procent för åren 2011 till 2017 11. Minskningen skedde
framförallt åren 2010 och 2011. Potentialen till att ytterligare förbättra effektiviteten i logistiken ligger
framförallt i förbättrad ruttplanering och ökad fyllnadsgrad. Under 2018 gav regeringen Trafikverket i
re, utarbeta förslag på system för informationsutbyte och öppna data för horisontell samordning, ökad
transporteffektivitet och minskad klimatpåverkan, t.ex. genom ökad fyllnadsgrad. En delredovisning
lämnades i maj 2019 till regeringen om ett system för ökad transporteffektivitet 12. Delredovisningen
visar att ett system med öppna data skulle vara tekniskt genomförbart och många aktörer säger sig
också villiga att delta och dela med sig av data förutsatt att de själva har nytta av det. Systemet bör
handhas av en neutral part och finansieras med offentliga medel.
Regeringen aviserade i godstransportstrategin att stadsmiljöavtalen skulle utökas till att även omfatta
godstransporter i staden. Förändringen har också genomförts under våren 2019 genom en förordningsändring. Genom förändringen kan stöd genom Trafikverket ges till kommuner och landsting för
anläggning för samlastning av godstransporter eller citylogistik inklusive gods på cykel för lokal eller
regional distribution. En förutsättning är att kommunen eller landstinget som stödet ges till genomför
motprestationer som bidrar till en ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.
Boverket har inom ramen för godstransportstrategin getts i uppdrag att kartlägga hanteringen av
godstransporter i den fysiska planeringen och efter analys föreslå åtgärder. Uppdraget ska redovisas
i början av 2020.
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uppdrag att i dialog med berörda aktörer, som transportföretag, fordonstillverkare och transportköpa-

Under 2018 öppnades möjlighet för järnvägsoperatörer att söka miljökompensation
via Trafikverket för godstransporter som
görs på järnväg i Sverige. Syftet med systemet är att stärka järnvägstransporternas
konkurrenskraft och på så sätt åstadkomma en överflyttning från vägtransporter.
Ansökan kan lämnas två gånger per år för
genomförda transporter. Ett villkor är att
miljökompensationen avspeglas i det pris
som transportköparen betalar.
Under 2018 fanns också möjlighet att
via Trafikverket söka miljökompensation,
ekobonus, för överflyttning av gods på
omgång lyckades två sjöfartsprojekt få
bonus. Budget för att fortsätta med ekobonusen 2019 har inte funnits från regeringen. Trafikanalys
har dock på uppdrag från regeringen i mars 2019 lämnat ett förslag på en breddad ekobonus för att
minska kostnader för omlastning och stimulera till uppstart av nya transportlösningar som bidrar till
överflyttning av gods till sjöfart och järnväg.
Regeringen har genom Fossilfritt Sverige bjudit in olika branscher att ta fram färdplaner för fossilfri
konkurrenskraft. Ett stort antal färdplaner har tagits fram inom olika områden. Inom godstransport-
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sjöfart. Vid en rekordkort ansöknings-

området har Sveriges Åkeriföretag tagit fram en färdplan för åkerinäringen som presenterades i
februari 2019 13. Färdplanen innehåller ett antal förslag som minskar transporternas klimatpåverkan

Sammanfattningsvis kan konstateras att lastbilstrafiken fortfarande ökar. Samtidigt har det, inte minst
senaste året, tagits fram underlag för ett antal nya åtgärder och styrmedel som kan effektivisera transporterna och dämpa ökningen. Flera av dessa har också börjat genomföras. För att nå hela vägen till
målet kommer takten i beslut om nya och förstärkta styrmedel och åtgärder att behöva öka.

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,
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samtidigt som konkurrenskraften för den svenska åkerinäringen stärks.

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
partikelfiltret 14. 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-motorer 15.
Tidigare har det 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.
EU-parlamentet och rådet kom i mars 2018 överens om en förordning om en metod för att beräkna
och redovisa bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för nya tunga lastbilar från och med 1 januari
2019. En redovisning kommer göras på Europeiska miljöbyråns hemsida från och med 2020.
I februari 2019 kom EU-parlamentet och rådet överens om ett nytt regelverk för att reducera utsläppen
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.
Det finns en del brister i det kommande regelverket, vilka har påtalats från svensk sida. En av de större
bristerna är att typiska nordiska lastbilar, som både är tyngre och längre än vad som tillåts generellt
inom EU, behandlas som om de bara kunde bära last som en EU-lastbil. Förslaget bygger också på stan-
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av koldioxid från tunga fordon som baseras på ovan nämnda mätmetod 16. Regelverket innehåller krav

dardpåbyggnad och standardtrailer vilket gör att vinster som kan göras genom förbättringar av aerodynamik på dessa eller på mer lättrullande däck på trailern inte kan räknas med. Tidigare projekt inom
ningen med nästan 10 procent, vilket stöds även av andra undersökningar 18. Om inte dessa potentialer
kan räknas in tillsammans med lägre rullmotstånd på trailern riskerar kraven leda till större användning
av dyra lösningar som elektrifiering istället för mer kostnadseffektiva förbättringar på påbyggnad och
trailer. Det finns en möjlighet att åtgärda dessa brister inklusive den bristfälliga behandlingen av de
nordiska kombinationerna i en översyn 2022.
På längre sikt kan en utbyggnad av elvägnät bidra till fortsatt effektivisering och elektrifiering. Flera
demonstrationer av elvägar har pågått de senaste åren inom Trafikverkets elvägsprogram. Under de
kommande åren är planen att genomföra piloter som testar hela kedjan, inklusive affärsmodell på
20–30 km väg 19. Lastbilar som klarar längre sträckor även med batterielektrisk drift kan också spela en
viss roll särskilt i staden men även på längre sträckor förutsatt att det finns en utbyggd laddinfrastruktur. Genom att stadsmiljöavtalen öppnas upp för gods finns möjlighet för kommuner och landsting
att söka för godslogistiklösningar i staden där laddinfrastruktur ingår.
Inom ramen för godstransportstrategin fick Trafikanalys i uppdrag att analysera om det finns behov av
ytterligare styrmedel för att ställa om flottan av tunga fossildrivna fordon. I redovisningen av uppdraget
som gjordes i mars 2019 föreslår Trafikanalys att en miljölastbilspremie införs som uppgår till 40 procent
av merkostnaden oavsett om det rör sig om en el-, gas- eller etanollastbil 20. En högre premie föreslås
utgå till små- och medelstora företag, åtminstone till att börja med.
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KNEG17 visar på att förbättringar av aerodynamik på påbyggnad och trailer kan minska bränsleförbruk-

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. Det gäller som beskrivits ovan för nya
lastbilar men även för befintliga fordon kan optimering göras genom däcksval och genom eftermontering av utrustning som minskar luftmotståndet. För tunga lastbilar i fjärrtrafik dominerar luftmotståndet
men även rullmotståndet har stor betydelse.
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
hastighetsgränserna 21.
Sammantaget pekar ovanstående på att lastbilstransporternas effektivitet har förbättrats under senaste
åren. Många beslut har också tagits som kommer ge betydande energieffektiviseringar framöver, men

FÖRNYBAR ENERGI
Av det olika trafikslagen så står förstås järnvägen i en klass för sig vad gäller andelen förnybar energi.
2018 utgjordes 94 procent av energianvändningen inom järnvägen av el 22. För godstransporterna var
andelen 88 procent. Genom att eltågen är mer energieffektiva är andelen eldrivet av antalet tågkilometer med godståg hela 94 procent 23. Den lägre andelen för gods förklaras bl.a. av transporterna på
Inlandsbanan, som inte är elektrifierad. Den el som köps till järnvägen för tågoperatörerna av Trafikver-
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ytterligare åtgärder kommer behövas för att nå klimatmålen.

ket är förnybar genom ursprungsmärkning, huvuddelen är dessutom miljömärkt Bra Miljöval. Från och
med 2018 är också all inköpt el som används till annat än tågdrift i den statliga väg- och järnvägsan-

Inom vägtrafiken var andelen förnybar energi 20,1 procent 2018 vilket är en minskning från 20,5 procent från 2017. Andelen el är än så länge väldigt låg, ca 0,2 procent utgjordes 2018 av el, samtidigt är
det en fördubbling jämfört med 2017. För dieselbränslen, som till stor del används av lastbilarna, minskade andelen från 28 procent till 26 procent vilket inkluderar RME (rapsmetylester) och HVO (hydrerade
växtoljor) såväl inblandad i diesel som rena bränslen. Huvuddelen av minskningen av biodrivmedel
berodde på minskad mängd biodiesel i form av ren HVO100. Att HVO minskade förklaras av att priset
på HVO100 ökade i samband med reduktionspliktens införande 1 juli 2018 och gjorde det dyrare att
tanka det jämfört med diesel. Prisökningen hänger inte ihop med någon brist på HVO utan snarare med
att marknaden av HVO100 domineras av en stor leverantör som passade på att höja priset i samband
med att reduktionsplikten infördes. Även under 2019 har HVO100 varit ca 60 –70 öre dyrare per liter
exklusive moms till företag jämfört med diesel. Prisskillnaden gör det svårt att motivera tankning av
HVO100 om inte transportköparen efterfrågar det. Under 2018 införde storstäderna tillsammans med
Trafikverket krav på 20 procent förnybart utöver reduktionsplikt i upphandlade entreprenader inom
storstadsområdena. Under hösten 2019 utvidgar Trafikverket det till att i kommande upphandlingar av
sommar- och vinterväghållning för resterande landet ge bonus för förnybart utöver reduktionsplikt på
en krona per liter ersatt dieselekvivalent. Även i upphandlingar av transporter ställer Trafikverket krav
och har en bonus-modell som driver på för lägre utsläpp per utfört transportarbete.
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läggningen förnybar genom ursprungsmärkning.

När reduktionsplikten infördes 2018 var kravet på drivmedelsleverantörerna att genom inblandning
av hållbara biodrivmedel i diesel med goda klimatprestanda minska klimatpåverkan jämfört med fossil
diesel med 19,3 procent. Till 2019 höjdes det till 20 procent och till 2020 höjs det till 21 procent.
Energimyndigheten har haft i uppdrag att genomföra en kontrollstation under 2019 och föreslog i juni
2019 hur reduktionsplikten skulle kunna utvecklas efter 2020 24. Enligt förslaget bör reduktionsplikten
för diesel höjas till 60 procent till 2030 samtidigt som reduktionsplikten för bensin höjs från dagens
2,6 procent (4,2 procent 2020) till 27,6 procent till 2030. Enligt det scenario som Energimyndigheten
presenterat skulle det krävas nästan 45 TWh biodrivmedel 2030 med den föreslagna reduktionsplikten. Det kan jämföras med att det i en rapport för Trafikutskottet 2018 angavs en potential till 2030
på 15 –30 TWh för en hållbar produktion av biodrivmedel från inhemska råvaror 25. Även om det finns
andra källor som pekar på en potential på strax över 30 TWh så skulle reduktionsplikten enligt Energimyndighetens förslag och scenario kräva en fortsatt omfattande import av biodrivmedel. För att undvika detta kommer det krävas större insatser för fortsatt energieffektivisering, elektrifiering och mer
transporteffektivt samhälle.

2010 samtidigt som energianvändningen minskat med 4 procent. Den större minskningen av dieselanvändningen hänger ihop med ökad användning av biodrivmedel både som inblandning i diesel och
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.

20

Energi -8%
Diesel -12%

18

Energi -7%
Diesel -26%
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Totalt har tunga lastbilars användning av diesel enligt preliminära siffror minskat med 22 procent sedan

Energi -4%
Diesel -22%
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Figur 2.
Tunga lastbilars energianvändning 2010 – 2018 (2018 preliminära siffror). För 2010 saknas uppdelning
av biodieseln på HVO och FAME. Siffrorna ovanför 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 beslut 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 tunga lastbilar finns
som nämnts också en överenskommelse mellan Europeiska parlamentet och rådet om koldioxidkrav
för tunga fordon fram till 2030. För drivmedlen finns nationellt sedan juli 2018 reduktionsplikten som
kommer driva på för ökad andel hållbara biodrivmedel.
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, inklusive reduktionspliktsnivåer
beslutade till och med 2020, kommer räcka för att minska utsläppen från vägtrafiken med 39 procent
fram till 2030 jämfört med 2010. Det är därmed knappt halvvägs kvar till målet.
Den beräknade utvecklingen är förstås långt ifrån tillräcklig för att nå målen om att minska utsläppen
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 bara bedöms minska med 10 –15 procent.
Det går att se på utvecklingen på olika sätt. Utsläppen har fram till 2018 minskat med 17 procent jämfört med 2010. Samtidigt har det tagits beslut om åtgärder och styrmedel som innebär att utsläppen
fram till 2030 kommer hinna minska med 39 procent. 2010 när motsvarande prognos gjordes pekade
den på att utsläppen skulle minska med bara 2 procent fram till 2030. De beslut som hittills fattats
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från inrikes transporter (exklusive inrikes flyg) med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010, och att

kommer därför göra halva jobbet med att minska utsläppen med 70 procent till 2030. Vi behöver
därmed åtgärder och styrmedel för resterande del till målet. Det som räknats upp i tidigare avsnitt och
som är på gång kommer hjälpa oss en bit på vägen med att minska godstransporternas utsläpp men
15

kommer inte vara tillräckligt.

Figur 3.
Den svarta linjen visar den historiska utvecklingen fram
till idag av vägtrafikens utsläpp av koldioxid. Den gråa
linjen visar hur koldioxidutsläppen skulle utvecklas
om dagens fordon och drivmedel användes även i
framtiden med den trafikprognos som Trafikverket
tagit fram. Den gula 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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MÅLET GÅR ATT NÅ MEN DET KRÄVS KRAFTSAMLING
genomsnittliga minskningstakten i utsläpp ca 2 procent per år. För att nå målet 2030 behöver den öka
till 8 procent per år. Sedan 1990 har utsläppen mellan två år som mest minskat med 6 procent, vilket
skedde mellan 2011 och 2012. Minskningstakten som behöver åstadkommas saknar alltså historiskt
motstycke. Det kommer kräva kraftfulla åtgärder, smarta styrmedel och god samverkan både inom
sektorn och med de delar som påverkar den.
Åtgärder och styrmedel kommer behövas inom alla tre områdena transporteffektivt samhälle, energieffektivare fordon och användning samt förnybar energi. För godstransporterna handlar transporteffektivt samhälle om effektivisering av logistik inom samtliga trafikslag samt att bättre utnyttja
möjligheterna till transporter på järnväg och genom sjöfart.
Den exakta mixen mellan de tre åtgärdsområdena kan variera i olika scenarier. Mängden biodrivmedel
som kan produceras i landet från inhemska råvaror på ett hållbart sätt är begränsad och ska räcka inte
bara till vägtrafik utan även till sjöfart, flyg och arbetsmaskiner. En mindre mängd kommer även behövas till järnväg som inte är elektrifierad, vilket för godstransporter till stor del handlar om Inlandsbanan.
I en rapport för Trafikutskottet redovisades en potential till hållbar produktion från svenska råvaror
på 15 –30 TWh biodrivmedel till 2030 och 20 –30 TWh på längre sikt. Det finns även andra siffror
som pekar på liknande potential eller strax över den. Detta ska jämföras med att arbetsmaskiner idag
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För att nå klimatmålet till 2030 och 2045 måste takten öka betydligt. Mellan 2010 och 2018 var den

använder ca 15 TWh och att bunkringen till nationell och internationell sjöfart och flyg i Sverige är ca
40 TWh. Det är svårt att se att dessa behov kan komma att hamna under 20 TWh även på sikt. För att
undvika fortsatt nettoimport av biodrivmedel är det därför viktigt att minska energianvändningen och
i så stor utsträckning som möjligt gå över till el inom vägtrafiken. Ett mer transporteffektivt samhälle är
en mycket viktig pusselbit i den minskade energianvändningen.
Den korta tiden fram till 2030 och faktiskt även till 2045 gör också att det är viktigt att satsa på alla tre
åtgärdsområden. Även om man kortsiktigt kan importera mer biodrivmedel för att nå målet så finns
det stora osäkerheter i hur tillgången och därmed priserna på biodrivmedel kommer se ut framöver när
allt fler länder ställer om. I många fall hänger också energieffektivisering och minskade kostnader ihop.
Det finns också andra synergieffekter av ett mer transporteffektivt samhälle med mindre lastbilstrafik.
Mindre trafik med lastbilar behöver inte nödvändigtvis innebär mindre transporter med lastbil om lastbilarna bär mer last.
I figuren nedan visas ett scenario för hur klimatmålen kan nås till 2030 och 2045 där de tre åtgärdsmålsättning bör även lastbilstrafiken klara att minska utsläppen med 70 procent till 2030 och nå nollutsläpp senast 2045. Det totala transportarbetet i scenariot för samtliga trafikslag är detsamma som i
Trafikverkets basprognos. Det handlar i detta scenario alltså inte om mindre transportvolymer, utan att
genomföra dem mer effektivt. Förändrad konsumtion som leder till mindre mängder transporter skulle
förstås underlätta att nå klimatmålet inte bara inom transportsektorn utan i samhället i stort. Det har
vi dock inte räknat med här. I scenariot minskar inte heller transportarbetet med lastbil, men genom
att lastbilarna har mer last då de är tyngre och längre, ökar inte trafikarbetet.
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områdena har kombinerats. Här redovisas utsläppen för enbart lastbilstrafiken. I enlighet med KNEG:s
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Figur 4.
Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser med och utan åtgärder enligt Trafikverkets
klimatscenario 3 och 4. Toppen på staplarna motsvarar utvecklingen utan åtgärder,
de gråa fälten återstående utsläpp efter åtgärder.

KNEG på väg mot visionen?
Resultat 2018
KNEG NÅR SIN STÖRSTA UTSLÄPPSBESPARING HITTILLS
Det gångna året resulterade i den största utsläppsbesparingen hittills av koldioxid från svenska godstransporter på väg för samarbetet KNEG. Genom 13 åtaganden inom effektivare transporter, effektivare fordon och förnyelsebara bränslen kunde KNEGs medlemmar tillsammans räkna hem en besparing på 874 000 ton koldioxid för 2018. Precis som tidigare år domineras resultatet av ökade volymer
biodrivmedel. Utsläppsbesparingen är en klar förbättring jämfört med året dessförinnan – nästan
160 000 ton koldioxid, motsvarandes en ökning på strax över 20 procent. Som tidigare år domineras
den totala besparingen utav ökad biodrivmedelsanvändning, främst HVO. Ökningen till trots blir det
ändå en stor utmaning att nå KNEGs mål om en halverad klimatpåverkan från svenska godstransporter

KNEGs resultat är ofta i samklang med den nationella utvecklingen – sedan KNEGs bildande har samarbetet, med få undantag, årligen nått en större utsläppsbesparing samtidigt som de totala utsläppen
från tunga lastbilar i Sverige minskat. Givet att KNEGs medlemmar tillsammans representerar stora
andelar av svensk bränsleproduktion och distribution, produktion av lastbilar samt vägburna godstransporter, är det samspelet inte är särskilt förvånande. För 2018 såg det dock lite annorlunda ut –
för första gången sedan 2010 ökade de nationella utsläppen från lastbilar; från 3,44 till 3,63 miljoner
ton koldioxid 26. Bakom den nationella utsläppsökningen låg en växande trafikmängd, ett större trans-
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på väg till 2020.

portarbete och en, i princip, oförändrad andel biodrivmedel 27.

av 1990-talet – förklaras av att reduktionsplikten för biodrivmedel infördes vid halvårsskiftet. Reduktionsplikten ställer krav på drivmedelsleverantörer att öka andelen inblandat biodrivmedel i bensin och
diesel enligt en fastlagd kvot, som kommer att höjas över tid. Efter att reduktionsplikten trädde i kraft
användes majoriteten av tillgängligt biodrivmedel under andra halvan av 2018 till att blandas in i bensin
och diesel enligt kvoten. Rena biodrivmedel, såsom HVO 100, ligger utanför reduktionspliktsystemet
och försäljningen av dessa minskade därmed.
I takt med att kvoten för inblandning höjs framöver kommer volymerna av biodrivmedel återigen öka.
Den stora frågan blir om utsläppsminskningar från mer biodrivmedel tillsammans med effektivare lastbilar och smartare transport- och logistiksystem kan ta ut den stadigt ökande trafikmängden. Sammantaget körs det dubbelt så många fordonskilometer idag jämfört med i början av 2000-talet. Ska KNEG
nå visionen om klimatneutrala godstransporter på väg och Sverige realisera det nationella målet om
en 70 procentig minskning av koldioxidutsläpp till 2030, behöver den utvecklingen brytas. Kommande
insatser kommer att behöva lösningar för hur framtida transportbehov kan mötas utan att öka trafikmängden. Behovet av bred samverkan inom godstransporters värdekedja tillsammans med kunskapsoch myndighetsaktörer kommer därmed också att kvarstå.
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Att de nationella volymerna biodrivmedel inte ökade under 2018 – vilket de årligen har sedan slutet

NÅR VI MÅLET?
KNEG har som gemensamt mål att halvera utsläppen från en typisk svensk godstransport på väg till
2020 med 2005 som basår. Översatt till ton koldioxid, ska den årliga besparingen från medlemmarnas åtaganden uppgå till 1 900 000 ton vid 2020. Som en fingervisning innebär det att utsläpps
besparingen i snitt ska öka med nästan 40 procent eller 155 000 ton koldioxid för varje nytt år.
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Figur 5.
KNEG-resultatet för koldioxidbesparingar under perioden 2008 – 2018.
Figuren visar även två scenarier för utsläppsreduktion till år 2020.

KNEG utsläppsbesparing
Linjärt scenario, 155 kton CO2 per år
Exponentiellt scenario, 39% per år
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–1200

Efter att det inte hade skett någon ökning alls under 2017 var resultatet för 2018 en tydlig förbättring
ton koldioxid under perioden 2008 till 2018. Med endast två år kvar till att räkna in 2020 års utsläppsbesparing ser det osannolikt ut att KNEG ska kunna nå målet. I så fall skulle utsläppsbesparingen
behöva öka med ytterligare 1 000 000 ton, vilket kraftigt skulle överträffa alla ökningar av utsläppsbesparingar genomförda hittills.
Sedan introduktionen av HVO-diesel år 2011 har den dominerat utsläppsbesparingen. Kommande års
expansion av biodrivmedel kommer dock i hög utsträckning styras av hur snabbt kvoten för inblandning
kommer att höjas inom ramen för reduktionsplikten. Reduktionsplikten kommer därför även att påverka förutsättningarna för KNEG att nå ytterligare utsläppsbesparingar till 2020, utöver de som kan ske
genom effektivare fordon och effektivare transporter. I de två sistnämnda områdena kvarstår potentialer för ytterligare utsläppsbesparingar men, till skillnad från att ersätta fossil diesel med biodiesel, är
de ofta förknippade med större svårigheter. Exempelvis gäller det minskat luftmotstånd för hela lastbilsekipage, hybridisering, samdistribution, intermodalitet och, inte minst, ökad efterfrågan för minskad
klimatpåverkan från transportköpare. Något genombrott är inte att vänta här som skulle få betydelse
för KNEG att nå 2020-målet men det är desto viktigare till 2030.
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– nästan 160 000 ton. Därmed har utsläppsbesparingen i genomsnitt växt med 37 procent eller 75 000

BIODRIVMEDEL DRIVER UTSLÄPPSBESPARINGEN
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 2018. KNEG har även ett fjärde insatsområde – effektivare bränsleproduktion – som syftar till att minska mängden fossil energi i produktion av bränsle. Det området ger
inget direkt bidrag till koldioxidbesparingar av godstransporter på väg, men likväl ett viktigt indirekt
bidrag i att minska utsläppen av fossil koldioxid av bensin och diesel ur ett livscykelperspektiv.

Utsläppsbesparing (ton koldioxid)

Förnybara bränslen
Effektivare fordon
Effektivare transporter
Totalt

807 600 (658 000)
63 400 (54 500)
2600 (2 600)
874 500 (715 100)

Tabell 1.
Utsläppsbesparingar per insatsområde KNEG 2018 (2017).

I jämförelse med 2017 har utsläppsbesparingen ökat i insatsområdena förnybara bränslen och effektivare fordon och är oförändrad i effektivare transporter. Totalt utgör förnybara bränsle strax över 90
procent av den totala utsläppsbesparingen.
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Insatsområde

Bakom resultatet för 2018 ligger totalt ligger 13 åtaganden från KNEGs medlemmar, där det har varit
för en komplett lista av samtliga 43 åtaganden). Tabell 2 visar de sex åtaganden som under det gångna
året har gett störst bidrag till resultatet. Övriga åtaganden beskrivs i avsnittet ”Åtaganden”.

Åtagande

Insatsområde

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

Förnybara bränslen

420 200

”Förnyelsebara drivmedel – biodiesel”

Förnybara bränslen

243 000

”Öka andelen förnybara drivmedel”

Förnybara bränslen

80 300

”Vi ökar andelen biobränsle”

Förnybara bränslen

79 200

”Bränsleeffektivisering av lastbilar”

Effektivare fordon

45 700

”Etanol i tanken”

Förnybara bränslen

9 900

Tabell 2.
Utsläppsbesparingar inom KNEG år 2018 från de sex åtagande med störst bidrag.
Resultaten i denna tabell är exklusive dubbelräkning mellan KNEG-medlemmar.

Utsläppsbesparing (ton koldioxid)
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möjligt att samla in data och göra en beräkning av korresponderande utsläppsbesparingar (se Appendix

De båda åtagandena som rör ökad produktion av biodrivmedel dominerar resultatet. Preems Evolution
Diesel som produceras av tallolja är en restprodukt från pappers- och 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 vid ersättning av
fossil diesel. Sedan introduktionen 2011 har andelen tallolja (råtalldiesel) gradvis ökat till att under 2018
utgöra minst 50 procent i den Svanenmärkta Evolution Diesel Plus. Den sammanlagda besparingen för
detta åtagande under 2018 är beräknat till 420 200 ton koldioxid, baserat på försäljningsvolymer på
den svenska marknaden som ersätter fossil diesel för tunga transporter. Jämfört med 2017 står låginblandning för en större andel av utsläppsbesparingen än rena biodrivmedel så som HVO 100, som en
konsekvens av reduktionsplikten som infördes under 2018.
Under 2012 lanserade OKQ8 Diesel Bio+ som är ytterligare en variant av diesel med hög andel HVO
där bioråvaran produceras från vegetabiliska och animaliska fetter. 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
243 000 ton koldioxid under 2018.
Att dessa nya drivmedel har ett genomslag på marknaden är synligt bland andra KNEG-medlemmar.
I t.ex. PostNord och Schenkers åkeriverksamheter utgör HVO-diesel en allt större del av drivmedelsanvändningen. Under 2018 har den sammanlagda effekten av förnybara drivmedel i PostNords och
Schenkers verksamhet gett en uppskattad besparing på 80 300 respektive 79 200 ton koldioxid, som
även inkluderar 100-procentig biodiesel (RME) och fordonsgas.
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av Diesel Bio+, Diesel BioMax samt RME, som ersätter fossil diesel för tunga transporter, beräknas till

Bränsleeffektivisering av fordon är en ständigt pågående utvecklingsprocess hos fordonstillverkare.
Genomslagen för sådana förbättringar är sällan av samma storlek som vid introduktionen av nya
olika förarstöd till chaufförer för att underlätta sparsam körning möjligt att sänka bränsleförbrukningen
med enstaka procent årligen. Den uppskattade besparingen av Volvo Lastvagnars försäljning under
2018 på den svenska marknaden är 45 700 ton koldioxid, baserat på antagandet att nya fordon
ersätter äldre, mindre bränslesnåla.
Senaste årens debatt kring biodrivmedel har i stor utsträckning fokuserat på HVO som ersättning till
fossil diesel. Genom Lantmännens relativt nya medlemskap i KNEG har biodrivmedelsportföljen breddats till att nu även inkludera ED95, ett etanolbränsle för dieselmotorer. Agro Cleanpower 95 produceras från svenskt jordbruksöverskott såsom vete och andra spannmål och reducerar utsläpp av koldioxid
med cirka 90 procent, i jämförelse med fossil diesel. Därutöver ger Agro Cleanpower 95 även mindre
utsläpp av kväveoxider och partiklar. Produkten levereras som färdigt drivmedel till lokala lager eller
lokala tankstationer. Under 2018 ersatte Agro Cleanpower 95 fossil diesel motsvarandes en utsläppsbesparing på 9 900 ton koldioxid.
Som tidigare år kvarstår utmaningen att initiera lyckade projekt och åtaganden för att effektivisera
logistik och transporter. Detta insatsområde rymmer åtaganden som till exempel ruttoptimering, ökad
fyllnadsgrad, längre och tyngre fordon, intermodalitet samt överflyttning av gods. Här finns en väsentlig
potential för koldioxidbesparingar men den bromsas ofta av regleringar, avsaknad av affärsmodeller,
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biodrivmedel. Snarare är det genom motoreffektiviseringar, minskning av luft- och rullmotstånd samt

tillgänglig information och data om gods och godsflöden eller efterfråga från transportköpare. Därutöver finns en metodsvårighet i att tillgängliggöra data som speglar de förbättringar som faktiskt sker.
Därför kan det antas att det faktiska bidraget från insatsområdet effektivare transporter är större än
vad som framgår i sammanställningen i tabell 1.
KNEG består idag av 13 medlemmar 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
transport 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
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Ett annat mått på KNEGs målsättning om en halverad klimatpåverkan för en typiskt svensk gods-

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
begränsningar som inte möjliggör en nationellt utbredd användning, är de alla viktiga beståndsdelar i
det pussel som måste läggas. Om KNEGs mål eller samhällets mål om en fossiloberoende fordonsflotta
vid 2030 ska nås behöver 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 inom 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 om 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.
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dagens teknik att uppnå stora utsläppsminskningar per transportarbete. Även om många tekniker har

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. Projekten
ger medlemmarna möjlighet att öka kunskapen om klimateffektiva lösningar på en konkurrensutsatt
marknad och hur nya effektiva metoder ska få ökad spridning – både inom de egna organisationerna
såväl som på massmarknaden.
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Här följer en sammanställning över avslutade och pågående KNEG-projekt.

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

RESULTAT
Med ett gott samarbete och ett framgångsrikt alternativt bränsle som resultat upplevs 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. Under 2015 introducerade
exempelvis Preem Evolution Bensin, vilket är den första bensinen på marknaden som består av 10
procent förnybar råvara (5 procent etanol och 5 procent tallolja).
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Ur ett livscykelperspektiv minskar ACP Evolution Diesel koldioxidutsläpp med upp till 46 procent.

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
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 jämfört med 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 politiker hur det övergripande målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 kan
nås. Fler 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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styrmedel. Det som behövs är ett fortsatt fokus på att hitta lämpliga råvaror och långsiktiga och tydliga

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

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 målet
med att både få ut fordon på marknaden och utveckla infrastrukturen (det finns idag sex tankstationer
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• Få ut 102 energieffektiva lastbilar med metandieselteknik och för flytande metangas på marknaden

och ca 70 bilar kom ut på vägarna).

Volvo och för FordonsGas. En utmaning som Volvo identifierat är att det för varje marknad krävs
i princip unika partners.
Inom detta område ser man stora förändringar. Tekniken för fordonen är under utveckling och planeras
att lanseras i stor skala och tankstationerna för flytande metangas har utvecklats. 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 identifierar infrastruktur, lönsamhet i hela kedjan och långsiktighet som de största utmaningarna. Båda parter är överens om att regelverket behöver utvecklas ytterligare. Ett stöttande regelverk genom långsiktiga politiska
beslut som ger marknaden stabilitet och gör att investeringarna kan sätta fart, anses som nödvändigt.
Att KNEG kan ha en roll i detta ses som självklart. Genom den samverkan och de fälttest som genomförs ser man att KNEG har potential att påverka utvecklingen, och specifikt tas transportinköparna upp
som viktiga aktörer.
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Möjligheten att skala upp och duplicera projektet finns, och det har lett till ytterligare projekt både för

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.

Båda parter har upplevt 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
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RESULTAT

infrastruktur och fordonsflotta och arbeta med att göra flytande bränslen mer förnybara. Volvo ser att
utvecklingen går framåt, och arbetar nu med nästa generations teknik på området som testas i USA.
rige. 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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Dock ser båda parter bristande möjligheter i att skala upp tekniken eller utföra ytterligare fälttest i Sve-

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
garna 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
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Samarbetet under studien upplevdes som bra, studien ledde till ett intressant resultat och projektdelta-

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
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 logistikarbete.
KNEGs 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.
”Det är därför viktigt med arbete inom nätverk, det gör att folk vågar pröva.” menar Katarina Gårdfeldt, GMV.
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och diskussionen kring dessa ser annorlunda ut numera jämfört vid tiden för Biodriv, och IVL anser att

CLEAN TRUCK

2010– 2014
Aga Gas, Mercedes, OKQ8/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

POTENTIAL
• ED95-lastbilarna reducerar koldioxid med 68 procent jämfört med konventionella diesellastbilar.
• Elhybridlastbilarna reducerar koldioxid med 15 procent jämfört med konventionella diesellastbilar.
• Metandiesellastbilarna reducerar koldioxid med 0 till 41 procent jämfört med konventionella diesellastbilar.
RESULTAT
Samarbetet och resultatet från projektet uppfattas som bra och framgångsrikt. ”Det är precis sådana
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vara bilar drivna med förnybara drivmedel.

här möjligheter som behövs för att visa på möjligheter och resultat med nya tekniker.” menar Urban
Wästljung, Scania. Trots vissa utmaningar för de olika teknikerna inom projektet anser alla aktörer att
tre tekniker fungerar fint men att de inte per automatik 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 KNEGs 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.
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möjligheter till uppskalning finns och för Stockholm Stad är lärdomen överlag från projektet att alla

CO 2 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

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 genomfördes 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 upplevs projektet som lyckat.

KNEG RESULTATRAPPORT 2019

koldioxid på ca 20 procent.

Man anser att detta projekt är duplicerbart och något som även andra aktörer kan göra. Den utveckling
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 (Volvo Lastvagnar som kund
i detta fall 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 KNEGs 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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man kan redovisa utöver de olika tekniska åtgärder som togs är att Volvo numera har ett stabilt arbete

DIESEL BIOMAX

2013– 2014
DHL Freight via sina entreprenörer GBG International
och GB Framåt, OKQ8, 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 bränslet skulle visa sig ha mycket goda egenskaper vad gäller koldioxidutsläpp och medföra ett minimum av tekniska justeringar och anpassningar.
POTENTIAL
Genom HVO-komponenten i Diesel BioMax ges ett minskat utsläpp av växthusgaser med 89 procent

RESULTAT
”Samarbetet och resultatet av projektet var över förväntan. Renova kunde bli fossilfria, Volvo har
godkänt användningen av 100 procent HVO och OKQ8 har kunna 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
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jämfört med svensk referensdiesel.

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 erbjudande i och utanför Sverige. Eftersom resultatet ledde till
möjligheter med att resultat kan ligga till grund för ytterligare samarbeten inom KNEG. Detta genom
att man kan använda sig av den metodik man tillämpade i Diesel BioMax. Eftersom en bredd av olika
aktörer ingick i projektet ökade möjligheterna 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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just en kommersiell lösning har inte fler projekt utförts mellan projektmedlemmarna, men Volvo ser

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 utvecklas
och testas därför fordonskombinationerna DUO2-Kärra (lastbil-kärra-kärra) och DUO2-Trailer
(dragbil-semitrailer-dolly-semitrailer). Genom projektet hoppas man kunna visa på:

• 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
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• Kraftigt minskade koldioxidutsläpp

Arbetet och resultatet upplevs som lyckat eftersom de hypoteser man ursprungligen hade visade sig
stämma, och deltagarna använder ord som ”inspirerande, spännande och intressant” för att beskriva
(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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arbetet i DUO2. För Volvo förväntas det leda till fler projekt och för Trafikverkets del har arbetet i DUO2

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 inte i större utsträckning genomförts
för tunga fordon i Sverige. Vidare ville man även utifrån detta föreslå strategier för att öka användningen

POTENTIAL
Utrustning för aerodynamisk optimering visar på en potential att minska koldioxidutsläpp med 5 –10
procent.
RESULTAT
Samarbetet i studien uppfattades i stort som bra. Resultatet visade att behovet av denna utrustning
finns, identifierade vilka hinder som finns för användningen av komponenterna, och fungerar som en
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av aerodynamikförbättrande komponenter.

bra grund att bygga vidare på.

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 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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”Området utvecklas hela tiden. Här ligger utmaningen i att använda de lösningar som redan finns”

EN TRAVE TILL (ETT)

2007– 2016
Parator, SCA, Skogforsk, SSAB, Stora Enso, Trafikverket,
VBG, Volvo Lastvagnar, WABCO

I likhet med DUO2 var även 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

POTENTIAL
Fordon enligt ETT-utförandena visar på minskade koldioxidutsläpp på 10 – 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
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2016.

projektet DUO2) lagt grunden för deras fortsatta utveckling på området och gjort att de startat upp ett

ETT har för vissa aktörer 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 de 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.
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forskningsprogram om HCT.

FÄLTTEST HYBRIDSOPBIL

2006 – 2010
Energimyndigheten, Norba Geesink, Ragn-Sells,
Renova, Volvo Lastvagnar

Projekt vars 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.

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.
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RESULTAT

För Renova har Fälttest Hybridsopbil inte direkt lett till fler projekt men samarbetet med Volvo har
har området utvecklats mycket. Även Ragn-Sells och Renova ser att utvecklingen går framåt. RagnSells 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 är enligt Volvo 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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fortsatt inom andra områden. För Volvos del har resultatet omsatts i nya projekt, och sedan fälttestet

VIKING RAIL

2008–2011
DB Schenker, Volvo Lastvagnar, Volvo Logistics
med transportleverantörer

Att flytta gods från vägtransporter till järnväg har potential att både minska 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
• 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 upplevs som lyckat både kostnadsmässigt och gällande koldioxidbesparingar. Möjligheterna
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• Minimera miljöpåverkan

till skalbarhet upplevs 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
36

och tillräckligt flöde 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 har även efter Viking Rail 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 krävs.
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. KNEGs 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 på att genom att arbeta mer med logistikfrågor kan i vissa fall
förändring nås enklare och effektivare.

Åtaganden
Nedan redovisas samtliga åtaganden som KNEGs 13 medlemmar arbetade med under 2018. Varje
medlem arbetar aktivt med minst tre åtaganden som spänner över insatsområdena 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, 13 stycken
för 2018 av totalt 43 åtaganden. För att undvika dubbelräkningar mellan KNEG-medlemmar är somliga
åtaganden subtraherade från KNEGs gemensamma resultat men är fullt redovisade i detta avsnitt.

38

KNEG RESULTATRAPPORT 2019

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
för denna. 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 ramen för en verksamhet som kallas ”Challenge lab” får studenter ta fram innovativa
lösningar på komplexa hållbarhetsutmaningar. I kursen ”Formula student” designar, bygger, testar och

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. Forskningen på

KNEG RESULTATRAPPORT 2019

tävlar studenter med en eldriven tävlingsbil.

Chalmers täcker hela detta område och genom styrkeområdena arbetar vi tvärs över institutionsgränser
och forskningsdiscipliner. Exempel på detta är forskningssatsningar inom elektromobilitet, autonoma
universitet sker inom flera områden, t.ex. analyser av nya bränslen och inköpsbeteenden. Hållbara
transporter bygger också på en hög trafiksäkerhet och inom detta område bedriver Chalmers framgångsrikt forskning inom ramen för SAFER, där det bl.a. forskas kring hel- eller delvis automatiserade
transporter mellan Göteborgs hamn och Viaredsområdet i Borås, ett av många projekt där hållbarhet
och säkerhet går hand i hand.
SPRIDA KUNSKAP OM HÅLLBARA TRANSPORTER
Chalmers forskare är aktiva i att arrangera ett stort antal workshoppar 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 och SAFER anordnar ett stort antal seminarier.
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transporter och övergången till framtidens transportsystem. Samarbeten med IVL och Göteborgs

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
DB Schenkers fordonsflotta förnyas kontinuerligt. Utvecklingen av vår fordonspark, som består både
av egenägda och våra samarbetsåkeriers fordon, kontrolleras noga och vi följer med spänning utveckstimulera våra åkerier att driva en modern fordonspark med minimerad miljöbelastning.
VI ÖKAR ANDELEN BIOBRÄNSLE
Förutsättningarna för biobränsle förbättras och tillgång på biobränsle ökar. DB Schenker rekommenderar samtliga sina åkerier att välja biobränsle. I dagsläget är det främst HVO som finns tillgängligt,
men biogas och förnybar el ökar allt eftersom övriga förutsättningar, som infrastruktur och fordon finns
på plats. Vårt åtagande inom KNEG är att styra våra åkerier att alltid välja det mest hållbara biobränslet
som finns tillgängligt.
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lingen av nya tekniklösningar på både motor- och bränslesidan. DB Schenkers åtagande i KNEG är att

VI SÄNKER VÅR BRÄNSLEFÖRBRUKNING
En låg bränsleförbrukning är centralt i varje åkares verksamhet. Genom utbildning och träning i
sparsam körning skapar föraren goda möjligheter att minska bränsleförbrukningen och utsläppen av
växthusgaser. Sparsam körning ingår som en del i den obligatoriska förarutbildningen YKB (Yrkeskompetensbevis).
Uppskattad koldioxidbesparing under 2018: 9 700 ton
VI ÖKAR EFFEKTIVITETEN I VÅRT LOGISTIKNÄT
DB Schenker ser en stor potential i att öka transporteffektiviteten och för att lyckas med det arbetar vi
tätt ihop med kunder och transportörer. Hög transporteffektivitet uppnås bland annat genom att maximera fyllnadsgraden, optimera leveranstider och leveransvolymer. Tillsammans arbetar vi systematiskt
för att minimera antalet onödiga och ineffektiva körningar.
VI UTVECKLAR NYA, INNOVATIVA TRANSPORTLÖSNINGAR
För att hitta framtidens hållbara transportlösningar krävs innovation. DB Schenkers innovationsprogram, Öppen Innovation, innehåller en bred palett med innovationsprojekt där vi, tillsammans
med våra partners arbetar för att hitta nya hållbara transportlösningar. Genom KNEG skapar vi en
viktig plattform som främjar dialog mellan akademi, myndigheter och andra aktörer i näringslivet.
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Uppskattad koldioxidbesparing under 2018: 79 200 ton

FORDONSGAS SVERIGE AB

Vi måste agera nu för att minska utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn. Med gemensamma krafter kan komprimerad och flytande biogas 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
biogasen har en betydande roll i arbetet med att nå en fossiloberoende fordonsflotta för godstrans-

FordonsGas mål är att i det gemensamma nätverket visa på hur biogas som drivmedel kan minska vår
miljöpåverkan från godstransporter.
VERKAR FÖR ATT FLER VÄLJER FORDONSGAS SOM DRIVMEDEL GENOM
ATT UTVECKLA INFRASTRUKTUREN FÖR PUBLIKA TANKSTÄLLEN
Framtidens mobilitet är cirkulär. Därför satsar FordonsGas på expansiv tillväxt för att bli det ledande
energiföretaget inom hållbar mobilitet. FordonsGas är en del av Air Liquide Group och genom vårt väx-
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porter.

ande nätverk av idag mer än 40 energistationer vill vi öka såväl andelen biogasdrivna resor som transporter. Så att luften i våra städer blir renare, global uppvärmning motverkas och kundernas ekonomi
bättre luftkvalitet – men också desto fler gröna jobb och bättre ekonomi. Det är därför vi säger att gasen är framtidens cirkulära energi. Och det är därför vi jobbar så hårt på att erbjuda den som drivmedel
i våra energistationer.
Uppskattad koldioxidbesparing under 2018: 730 ton
UTVECKLA OCH BYGGA TANKSTATIONER FÖR FLYTANDE FORDONSGAS
Redan 2010 byggde FordonsGas den första tankstationen för flytande biogas 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. Både kunder och branschen tror på tekniken och det gör att fler vill satsa på flytande biogas för tunga transporter. Under
2018 förvärvade vi ytterligare en tankstation för flytande biogas, lokaliserad i Helsingborg. Och
under mars och april 2019 öppnade vi en tankstation i Götene respektive en i Mjölby. Den i Mjölby är
Östergötlands första tankstation för flytande biogas. FordonsGas planerar att täcka södra och
mellersta Sverige med en välfungerande infrastruktur.
Uppskattad koldioxidbesparing under 2018: 200 ton
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blir bättre. Ju fler som väljer gasenergi till sina resor och transporter, desto mindre koldioxidutsläpp och

”Vi ser en otrolig potential att i rask takt etablera en solid infrastruktur för flytande biogas. Därför bygger vi dessa tankstationer nu samt planerar för ytterligare stationer inom en snar framtid på attraktiva
platser” säger Sofia Nordström.
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. För FordonsGas så är det inte bara en svensk infrastruktur
satsning utan även en europeisk, där Air Liquide-koncernen driver över 20 tankställen enbart i Frankrike
och till exempel bygger upp infrastruktur i England och Italien. Det pågår också harmoniseringsarbetet
inom EU för att få ett bra fungerande samarbete i Europa, vilket är nödvändigt för att introducera
flytande gas till tunga godstransporter.
FORTSÄTTA UTBYTET AV TUNGA FORDON TILL FÖR FLYTANDE BIOGAS

Gas har idag en lastbil som kör på flytande biogas för vår distribution av flytande biogas. Den flytande
biogasen kommer från vår produktionsanläggning i Lidköping, idag Sveriges enda anläggning i sitt slag.
Självklart arbetar vi med våra interna transporter, så att vi kör så energisnålt och klimatsmart som möjligt.
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är en snabbt utbyggd infrastruktur ett måste och vi vill vara en stor del av den utbyggnaden. Fordons-
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”Vi ser nu att det finns riktigt bra gaslastbilar att välja på” säger Sofia Nordström. Om detta ska fungera

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

KLIMATSAMARBETE MED LEVERANTÖRER
Lantmännen åtar sig att i samarbete med leverantörer löpande optimera inköpta transporter med
avseende på dess klimatpåverkan.
• Lantmännen uppdaterar målsättning, avtal och uppföljningsprocesser inom hela koncernen.
• Logistikansvarig på respektive Lantmännenbolag säkerställer ett väl fungerande klimatsamarbete
med prioriterade leverantörer.
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som stödjer vårt klimatmål och bidrar till fossilfria transporter på våra vägar – idag och i framtiden.

• Lantmännen har under året förbättrat metod för uppföljning av klimatpåverkan från godstransporter.
Handlingsprogram för att nå målet är initierat, där fokus nu skiftar från övergripande uppföljning till
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konkreta aktiviteter.
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.
• Diskussion med leverantörer för att vid prisvariation av bränsle bibehålla högsta möjliga andel av
biobränsle.
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.

• Under året planerades projektet Etanolarena Östergötland, ett innovationskluster för etanol (ED95)
i tunga transporter, som kommer att starta under 2019. Dessutom tog Lantmännen Agroetanol en
ED95-lastbil för tyngre transporter i drift, vilket är det första exemplaret med Scanias nya 13-liters
etanolmotor. Dessa två aktiviteter är början på en bredare introduktion av ED95 i godstransporter.
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Uppskattad koldioxidbesparing under 2018: 9 900 ton

OKQ8

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 13 procent
per kubikmeter såld produkt och minskat vår energianvändning med 15 procent sedan förra året vilket
är en bit på väg mot vårt mål som är högt satt: 2030 ska koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet
vara noll. Den största delen av OKQ8 Scandinavias totala klimatpåverkan är vid användning av våra produkter, där den riktigt 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
diesel 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 kopplade till tre av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling; Minskad ojämlikhet, Hållbara städer
& samhällen och Bekämpa klimatförändringarna. 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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utvecklingen mot fossilfrihet genom att ständigt förbättra och göra vår standardbensin och standard-

STABIL UTVECKLING – CO 2-BESPARINGAR FORTSÄTTER FÖR DEN TUNGA SEKTORN!
Koldioxidbesparingen från den tunga transportsektorn som har tankat drivmedel hos OKQ8
årets 133 000 ton.
Att besparingen förra året ökar så mycket beror främst på att OKQ8 Scandinavia i princip uteslutande köper in produkter med bättre klimatprestanda. Den HVO och RME som köps in har en betydligt
bättre reduktion än tidigare och dieseln blandas ut med mer biodrivmedel. 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. 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.
Intresset för hållbara biodrivmedel för användning i godstransporter är mycket hög och vi erbjuder
många olika alternativ, HVO100, CNG/CBG, RME/B100 och ED95. I samarbete med E.ON erbjuder vi
tankning av biogas på det i Sverige största och mest tillgängliga biogasnätverket. Vi erbjuder HVO100
på över 55 stationer och många av dessa stationer lämpar sig också för lastbilstrafik. På flera stationer
erbjuder vi både biogas och HVO100.
Uppskattad koldioxidbesparing under 2018: 243 000 ton

45

Scandinavia i Sverige var 2018 ca 243 000 ton. Det motsvarar en kraftig ökning jämfört med förra

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 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
förändrar hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och klassar PFAD, som är en viktig beståndsdel i HVO,
som en biprodukt som därmed måste vara spårbar. Detta påverkar vilka råvaror som kan ingå i produkriskerar 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 så kallade kontrollstation som ska analysera reduktionspliktlagen under 2019.
OM OKQ8 SCANDINAVIAS ENGAGEMANG I KNEG
Vi vill med vårt deltagande i KNEG bidra med kunskap och driva på utvecklingen inom förnybara
drivmedel. Vi är ett drivmedelsbolag utan egen produktion vilket gör att vi enkelt kan vara med och
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tionen av HVO. Flera råvaror, som idag sammantaget utgör en stor del av den HVO som säljs i Sverige,

undersöka potentialen i alla typer av drivmedel och att sätta dessa på marknaden. Vi ser KNEG som ett
utmärkt initiativ och nätverk för utbyte av kunskap inom hållbar utveckling i transportsektorn. Vi komkoldioxidutsläpp från tunga transporter.
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mer fortsätta att vara en aktiv medlem inom KNEG och vill också fortsätta att medverka till minskade

POSTNORD

PostNord är den ledande leverantören av logistik- och kommunikationslösningar till, från och inom
Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi lösningarna för morgondagens
kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden.
Sedan 2009 har PostNord minskat sina koldioxidutsläpp med 35 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, samlastning av alla typer av
försändelser och minskat flyg.
Arbetet är utmanande och följer en plan som kräver insatser i form av både omställningar och investeringar. Därför är vi stolta och glada över att ha rankats som det mest hållbara varumärket i logistik-

Som medlem i KNEG vill vi 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 och vi strävar efter att öka
andelen förnybara drivmedel. Andelen förnybara bränslen för PostNord-koncernens egna och inköpta
transporter ökade från ca 22– 26 procent under 2018.
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branschen i Sverige 2019, enligt Sustainable Brand Index.

År 2018 var en brytpunkt för användningen av HVO som följd av att reduktionsplikten infördes. Totalt
under 2018 ökade andelen förnybara drivmedel jämfört med 2017, men under hösten minskade till47

gängligheten och användningen av HVO100.
Användningen av fordonsgas har minskat i och med att ett antal skåpbilar fallit för åldersstrecket. Detta
har till viss del kompenserats av nyanskaffning av mindre utdelningsbilar. På tunga sidan rullar två lastbilar som använder fordonsgas och två elhybrider.
PostNords mål är att elektrifiera transporterna i största möjliga utsträckning. Omkring 28 procent, ca
1 700 fordon, av vår flotta består av elfordon och då främst elcyklar, trehjuliga cyklar och mindre bilar.
Under 2018 köpte PostNord 355 nya mindre elbilar och ökade antalet elcyklar. Dessutom använder vi
el märkt med Bra Miljöval.
Uppskattad koldioxidbesparing under 2018: 83 500 ton
POSTNORD SKA MINSKA KOLDIOXIDUTSLÄPPEN GENOM EFFEKTIVISERING OCH UPPFÖLJNING AV DRIVMEDELSFÖRBRUKNING OCH KÖRSÄTT
Det är inte bara förnybara drivmedel som är viktigt i miljöarbetet. Att lasta så mycket som möjligt och
att köra sparsamt är grundläggande. Alla PostNords förare har tillgång till utbildning i sparsam körning
och under året fick alla fordon i Sverige informationsmaterial om sparsam körning för att underlätta
ytterligare för förarna. 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 2018: 2 600 ton
POSTNORD SKA SAMARBETA I UTVECKLINGSPROJEKT I SYFTE ATT STÖDJA FRAMTAGNING OCH INTRODUKTION AV MILJÖANPASSAD TRANSPORTTEKNIK
Vi behöver mer hållbara transportlösningar för att klara klimatutmaningen och för att samhället ska
kunna bli fossiloberoende. 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

Arlanda, där en elskena i vägen både driver och laddar en helt eldriven lastbil. Vi tror på elvägar för
framtida transportsystem.
Uppskattad koldioxidbesparing under 2018: 52 ton
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PostNord bidrog fortsatt till utvecklingen av en elväg mellan Arlanda och Rosersberg i projektet eRoad
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som det behövs fler och mer förnybara drivmedel.

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 hållbara, 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
Sedan introduktionen 2011 har användandet av Preem Evolution-drivmedel (diesel och bensin kombi-

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. Tillgången på råvaror kan bli en av de stora utmaningarna allteftersom efterfrågan på förnybara
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nerat) bidragit till att sänka koldioxidutsläpp med över 2 miljoner ton.

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,
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högskolor och samarbetspartners.
Genom att tillvarata potentialen i skogen och det svenska lantbruket kan vi minska beroendet av råolja
från andra länder och i högre grad bli självförsörjande på förnybara råvaror. Det skapar nya gröna
arbetstillfällen och affärsmöjligheter inom landet.
Uppskattad koldioxidbesparing under 2018: 420 200 ton
ANPASSA VERKSAMHETEN TILL NYA, TUFFA MILJÖKRAV
Under 2018 började reduktionsplikten gälla. Lagen innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser genom att successivt 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.
ÖKA PRODUKTIONEN AV FÖRNYBARA DRIVMEDEL
För att tillgodose produktionsökningen av förnybara drivmedel har Preem under 2019 upprättat en ny
vätgasanläggning vid raffinaderiet i Göteborg. Vätgas är en viktig komponent i tillverkningen av förnybara drivmedel som Preem Evolution Diesel.

Preems verksamhet påverkar miljö och klimat, det gäller både drivmedelsproduktionen och förbränningen av 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
Preem planerar även att bli ledande på utvecklingen av infångning och lagring av koldioxid, så kallad
Carbon Capture and Storage (CCS). Under 2019 och 2020 kommer Preem att upprätta en demonstrationsanläggning med sikte på en fullskalig anläggning 2025. Genom CCS skulle Preem kunna minska
utsläppen från raffinaderierna med 40 procent på sikt.

Från Preems raffinaderi i Göteborg exporteras överskottsvärme till fjärrvärmenätet. Årligen levereras ca
300 GWh värme till Göteborg Energi och Volvo. Det motsvarar uppvärmningen av cirka 30 000 villor.
Vi tar också hand om överskottsvärme från raffinaderiet i Lysekil, omkring 40 MW levereras till kommunens energibolag Leva i Lysekil AB som värmer kommunala lokaler, industri och bostäder i Lysekil. Det
finns en stor outnyttjad potential i Lysekil var på cirka 800 GWh. Mot bakgrund av detta har Preem har
inlett en ny studie tillsammans med energiföretagen i Uddevalla, Lysekil, Vänersborg och Trollhättan
(Fyrstad) som skall belysa möjligheterna att bygga en överföringsledning samt att beräkna ekonomi och
framtida finansiering av systemet. Studien bekostas av Preem.
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FORTSATT LEVERERA ÖVERSKOTTSVÄRME I GÖTEBORG OCH LYSEKIL

UTVECKLA NYA TEKNIKER FÖR MINSKADE TRANSPORTUTSLÄPP
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 var Preem med och utvecklade 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. Sedan 2018 långtidsleasas ytterligare ett LNG-fartyg, MT Mercurius.
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, och 2018 certifierades IsoGHT-anläggningen i Göteborg.
Det innebär att Preem numera har tillstånd att sälja egenproducerade förnybara produkter på den
europeiska marknaden. Preem kan på så vis bidra till en ökad användning av förnybart i hela Europa.
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Preem följer även upp koldioxidutsläpp från våra transporter. 93 procent av Preems transporter sker

RENOVA

En resurssmart avfallshantering och återvinning där tydliga miljö- och klimatmål är vägledande, är en
viktig del i en hållbar utveckling. 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. Idag erbjuder
vi våra kunder förnybara drivmedel och information on-line i vår kundportal om vad som händer med
deras avfall.
RENOVA GASAR PÅ
och 27 lastbilar drivs enbart med grön gas eller metan-diesel. I ett Vinnova projekt tillsammans med
Scania och Power Cell utvecklar vi en ellastbil som är utrustad med vätgastank och bränslecell så att fordonet kan laddas under drift. Renova har nu 250 tunga fordon för insamling och transport av avfall och
återvinningsmaterial. Av dessa klarar drygt 50 procent utsläppskraven motsvarande Euro VI och nästan
100 procent klarar Euro V och Euro VI. 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
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Renovas tar i vår den första serietillverkade baklastaren i produktion, där utöver har vi tre fullhybrider

Genom att målmedvetet utveckla fordonsflottan och aktivt välja alternativa drivmedel har vi kunnat öka
andelen förnybara drivmedel till 98 procent vid utgången av 2018. Den förnybara delen består av grön
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gas, el, samt BioHVO utan inslag av palmolja.
Uppskattad koldioxidbesparing under 2018: 7 000 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 35 kWh per insamlat ton 2020 jämfört med 45 kWh ton 2010. Vi har lyckats minskat energiförbrukningen per transporterat ton med cirka 16 procent från 2010. En utmaning för oss är att vi fått
flera nya uppdrag i kranskom-munerna vilket innebär mer transporter i glest bebyggda områden. 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 utvecklings-satsningar och fordonsval
• Optimerade rutter: Vi arbetar löpande med att planera fordonens färdväg för att få minska
körsträckan. Det görs både för fasta rutter och för ”budade” transporter.

SCANIA

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
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
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att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. I konceptet ingår även att ta fram en individuellt

och därmed koldioxidutsläppen – alltid med hänsyn till trafiksäkerheten. Under året utbildades drygt
2000 förare. Scania Förarutbildning minskar vanligtvis bränsleförbrukningen med upp till 10 procent,
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men kan även ge mer. En uthållig förbättring förutsätter kontinuerlig uppföljning.

STORA ENSO

Stora Enso är ett internationellt skogsproduktsföretag som producerar en mängd olika pappers- och
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.

reducera klimatpåverkan och att öka konkurrenskraften för industrin.
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
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Stora Enso testar sedan våren 2014 ﬂistransporter med 74 ton bruttovikt (dispenstransporter) för att

år 2000 används lågsvavligt bränsle och land-elsanslutning i hamnar för sex ro-ro-fartyg i Stora Ensos

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.
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systemtraﬁk.

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 2018 genomfördes körkortsutbildningar för tung lastbil motsvarande 3 164 ton koldioxid-

Uppskattad koldioxidbesparing under 2018: 3 200 ton
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 2018 satte Trafikverket upp
235 kameror vilket bedömdes ge en effekt på tunga lastbilar med 4 700 ton.
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besparing tack vare utbildning i sparsam körning.

Uppskattad koldioxidbesparing under 2018: 4 700 ton

Trafikverket har ställt klimatkrav på upphandlade transporter av järnvägsmateriel vilket beräknas ge
en reduktion med 215 ton under 2018.
Uppskattad koldioxidbesparing under 2018: 215 ton
STIMULERA KLIMATEFFEKTIV VÄGUTFORMNING/INFRASTRUKTUR OCH TRAFIKLEDNING, SÄRSKILT I STORSTAD
Inget resultat för 2018.
STIMULERA TILL SAMORDNING AV TRANSPORTER OCH INTERMODALITET GENOM
INFRASTRUKTUR-, UNDERHÅLLS- OCH STEG I & II-ÅTGÄRDER (TÄNK OM & OPTIMERA)
Inget resultat för 2018.
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STIMULERA EFFEKTIV LOGISTIK GENOM FORDONS- OCH INFRASTRUKTURÅTGÄRDER

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.
Med lanseringen av Volvo FH I-Save tar vi ytterligare steg för kunder som vill optimera sin bränsleeffektivitet och därigenom sitt CO2-avtryck. I-Save tillsammans med senaste motorgenerationen Step D ger en

Tidigare under 2019 introducerades tjänsten Förarcoachning som syftar till att maximera förarens
användning av Volvos moderna teknik, både vad gäller bränsleprestanda men också ur ett säkerhetsperspektiv. Volvos förarcoacher ger utbildning och råd under förarens dagliga verksamhet och på så sett
skapas en omedelbar effekt på rullande fordon.
Uppskattad koldioxidbesparing under 2018: 45 700 ton
BEHÅLLA EN LEDANDE ROLL INOM FORDONSTEKNOLOGIN FÖR ÖKAD ANVÄNDNING
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förbättringspotential upp till 7 procent.

AV ALTERNATIVA BRÄNSLEN
Utveckla teknologi för alternativa bränslen och samverka med olika aktörer för att säkerställa bränsle55

tillgång och infrastruktur.
Volvo Lastvagnar introducerade under 2017 unik motorteknologi som möjliggör flytande natur- eller
biogas som bränsle i dieselprocessen på Volvos Euro 6-lastbilar. Denna teknologi har avgörande fördelar
vad gäller förbränningseffektivitet och körbarhet och resulterar i prestanda, körbarhet och bränsleförbrukning på samma nivå som Volvos dieseldrivna modeller. De nya lastbilarnas koldioxidutsläpp är
dessutom 20 till 100 procent lägre (TTW) än dieselmodellernas, beroende på vilket bränsle man kör på.
Nya Volvo FH LNG och Volvo FM LNG säljs nu till åkerier inom tung regional- och fjärrtransport. Ett nära
samarbete finns med olika gasföretag vad gäller utbyggnad av infrastruktur för flytande gas på strategiska punkter i Sverige. En nödvändig faktor för försäljning i större volymer.
LEDA UTVECKLINGEN AV ELEKTRIFIERADE LASTBILSTRANSPORTER
Utveckling av teknologi för elektrifiering av lastbilar och i samverkan med andra aktörer säkerställa
nödvändig infrastruktur.
Volvo Lastvagnar har 2019 presenterat sina två första helt eldrivna fordon – en sopbil till avfalls- och
återvinningsföretaget Renova samt en distributionslastbil till logistikföretaget DB Schenker och partneråkeriet TGM. De båda ellastbilarna ska nu sättas i trafik i Volvos hemstad Göteborg.

Båda lastbilarna är av modellen Volvo FL Electric och ingår i en förserie som utvecklats i samverkan med
utvalda kunder. Serietillverkning av Volvo FL Electric och den kraftfulla syskonmodellen Volvo FE Electric,
kommer att påbörjas i liten skala för svenska marknaden under andra halvåret 2019.
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

procent bränsle och CO2. Forskningsprojektet tror på en ännu högre bränslebesparing framöver.
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trailer) på ett utvalt vägnät . Besparingar jämfört med standardfordon har hittills visat sig vara 27
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befintliga enheter kopplas samman på ett nytt och smart sätt. Sedan kör Duo2-fordon (en dubbel-
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Appendix
Sammanställning över KNEG-medlemmars åtaganden.
Kvantifierbar: Ja/Nej – Anger om åtagandet är möjligt att beräkna enligt indikatorsystemet.

Åtagande

Kvantifierbar

Data

Chalmers

Öka studenters medvetande kring hållbara transporter

Nej

–

Initiera forskning inom hållbara transporter

Nej

–

Sprida kunskap om hållbara transporter

Nej

–

Vi förnyar vår fordonspark

Ja

Nej

Vi ökar andelen biobränsle

Ja

Ja

Vi sänker vår bränsleförbrukning

Ja

Ja

Vi ökar effektiviteten i vårt logistiknät

Ja

Nej

Vi utvecklar nya, innovativa transportlösningar

Nej

–

Verkar för att fler väljer fordonsgas som drivmedlen
genom att utveckla infrastrukturen för publika tankställen

Ja

Ja

Utveckla och bygga tankstationer för flytande fordonsgas

Ja

Ja

FordonsGas – utveckling

Nej

–

Fortsätta utbytet av tunga fordon till för flytande biogas

Ja

Nej

Klimatsamarbete med leverantörer

Ja

Nej

Förnybart bränsle i transportörens tank

Ja

Nej

Etanol i tanken

Ja

Ja

Stabil utveckling – CO2-besparingar fortsätter för den tunga sektorn!

Ja

Ja

Ökad produktion och bred råvarubas behövs för hållbara biodrivmedel

Nej

–

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

DB Schenker

FordonsGas

Lantmännen

OKQ8

PostNord
Sverige Logistik
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Aktör
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Data: Ja/Nej – Anger om tillräcklig data har erhållits för att utföra beräkning enligt indikatorsystemet.

Kvantifierbar

Data

Preem

Driva på utvecklingen av långsiktigt hållbara drivmedel

Ja

Ja

Anpassa verksamheten till nya, tuffa miljökrav

Nej

–

Öka produktionen av förnybara drivmedel

Nej

–

Fortsatt leverera överskottsvärme i Göteborg och Lysekil

Nej

–

Utveckla nya tekniker för minskade transportutsläpp

Ja

Nej

Ta ytterligare steg mot export av biodrivmedel

Nej

–

Renova gasar på

Ja

Nej

Alla drivmedel för våra tunga fordon ska vara förnybara

Ja

Ja

Energieffektivitet

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 utvecklingen av elektrifierade lastbilstransporter

Ja

Nej

Verka för nya transportlösningar som förbättrar transporteffektiviteten och trafiksäkerheten

Nej

–

Renova

Scania

Stora Enso

Trafikverket

Volvo
Lastvagnar
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Åtagande
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Aktör

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

