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1. Inledning 
Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag om att genomföra informations- och 
kunskapshöjande åtgärder för omställning av transportsektorn till fossilfrihet1. Denna 
rapport är en del i regeringsuppdraget och utgör ett underlag till den årliga 
resultatkonferens om klimat och transporter som Trafikverket ska arrangera fram till 2022. 
Rapporten ska framför allt beskriva möjligheter att nå klimatmål för transporter, och därför 
beskrivs fakta om transportsektorns klimatpåverkan endast övergripande, med hänvisning 
till fördjupningsunderlag.   

1.1. Syfte 

Syftet med rapporten är att översiktligt beskriva pågående arbete, med fokus på åtgärder 
som kan ge stor klimatnytta för berörda myndigheter och aktörer i deras planering och 
verksamhet, kopplat till klimatmålet för transporter. Syftet är också att övergripande 
redogöra för hur klimatpåverkan från transportsektorn utvecklas i förhållande till målen.  

1.2. Avgränsning 

Rapporten och resultatkonferensen avgränsas till att omfatta klimatpåverkan från trafik. 
Klimatpåverkan från byggande och underhåll av transportinfrastruktur är viktigt, men 
tillhör andra sektorer och ingår inte i klimatmålet för transportsektorn till 2030. 
Trafikverket arrangerar även en särskild årlig konferens om klimatkrav på 
transportinfrastruktur.  

Beskrivningen av åtgärder med stor klimatnytta avgränsas till insatser som är genomförda 
och som kan kopieras och skalas upp i närtid. 

 

 

  

                                                            
1 Regeringsbeslut 2019-03-21 N2019/01344/TS 
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2. Vart ska vi?  
Enligt den klimatöverenskommelse som träffades i Paris i december 2015 är ambitionen att 
sträva efter en begränsning av den globala temperaturökningen till maximalt 1,5 grader över 
den förindustriella nivån. Globalt skulle utsläppen då behöva minska med 40 till 60 procent 
redan till 2030, jämfört med 2010. Därefter behöver de minska till noll i mitten av seklet 
(2045 till 2055). Rikare länder behöver gå före, och regeringen har också ambitionen att 
Sverige ska vara världens första fossilfria välfärdsland2. 

Enligt det klimatpolitiska ramverket ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
år 20453. För inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU:s handelssystem för 
utsläppsrätter) finns ett delmål att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 70 
procent senast till 2030, jämfört med 2010. För att nå målet 2045, och bidra till 1,5-
gradersmålet, är det avgörande att även inrikes och utrikes luftfart samt utrikes sjöfart når 
nollutsläpp senast i mitten av seklet, helst något tidigare.  

Förutom mål inom det klimatpolitiska ramverket har regeringen även beslutat ett etappmål 
inom miljömålssystemet: att kollektivtrafik, gång och cykel ska stå för minst 25 procent av 
personresorna i landet till 2025 och att andelen ska fördubblas på sikt. För att nå dessa 
andelar behöver tillväxten av personbilstrafik begränsas. Målet om 25 procent gång, cykel 
och kollektivtrafik till 2025 är dock inte avstämt mot klimatmålet, och det kan därför krävas 
ännu högre andelar.  

För att ställa om transportsektorn så att klimatmålen nås till 2030 och 2045, krävs det en 
kombination av de tre åtgärdsområdena 

• transporteffektivt samhälle 

• energieffektiva fordon, farkoster och energieffektiv användning 

• förnybara och hållbara drivmedel.  

Slutsatsen delas av Klimatpolitiska rådet och SOFT-myndigheterna4. Även regeringen lyfter 
fram detta i senaste budgetpropositionen. 

För att skapa god tillgänglighet inom hänsynsmålets och klimatmålets ramar behöver 
samhälle och transportsystem utvecklas i en riktning som  

• är mindre transportintensiv 

• bättre nyttjar energieffektiva transporter i kollektivtrafik, gång och cykel 

• effektiviserar logistiken 

                                                            
2 Regeringsförklaringen 2019: 
https://www.regeringen.se/48f68a/contentassets/6e0630547665482eaf982c4777f42f85/regeringsf
orklaringen-2019.pdf  
3 https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/  
4 Trafikverket, Transportstyrelsen, Trafikanalys, Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket 
under ledning av Energimyndigheten, tog fram en strategisk plan för omställning av 
transportsektorn till fossilfrihet http://epi6.energimyndigheten.se/PageFiles/54570/Dnr%2016-
3958%20strategisk%20plan%20(002).pdf  

https://www.regeringen.se/48f68a/contentassets/6e0630547665482eaf982c4777f42f85/regeringsforklaringen-2019.pdf
https://www.regeringen.se/48f68a/contentassets/6e0630547665482eaf982c4777f42f85/regeringsforklaringen-2019.pdf
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/
http://epi6.energimyndigheten.se/PageFiles/54570/Dnr%2016-3958%20strategisk%20plan%20(002).pdf
http://epi6.energimyndigheten.se/PageFiles/54570/Dnr%2016-3958%20strategisk%20plan%20(002).pdf
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• skapar bättre möjligheter att transportera gods på järnväg och med sjöfart.  

Ett mer transporteffektivt samhälle, energieffektivare fordon, farkoster och användning 
samt hög grad av elektrifiering innebär också att behovet av energi till transporter minskar. 
Detta medför i sin tur att biodrivmedlen räcker längre, och till 2045 skulle Sverige inte bara 
göra sig av med vägtrafikens beroende av fossila bränslen utan också kunna bli en 
nettoexportör av biodrivmedel. Det gäller både energi och kunnande.  
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3. Var är vi i dag?  
Utsläppen från transporter beror av tre faktorer: 

• mängden trafik 
• energieffektiviteten  
• andelen förnybar energi.  

 

I detta kapitel ges en kort beskrivning av hur dessa tre faktorer utvecklas samt en 
sammanfattande bild av transportsektorns klimatpåverkan i förhållande till målen. 
Eftersom vägtrafiken helt dominerar klimatpåverkan från inrikes transporter, är texten 
fokuserad på den trafiken.  

3.1. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter 

Inrikes transporter står för drygt en tredjedel av de nationella utsläppen av växthusgaser. Av 
dessa står vägtrafiken för 92 procent, sjöfarten för 4 procent, flyget för 3 procent och 
järnvägen för 0,2 procent. Om inrikesflyget exluderas, som i delmålet för transporter till 
2030, står vägtrafiken för 96 procent av utsläppen. Personbilar utgör drygt två tredjedelar 
av vägtrafikens utsläpp, medan lätta lastbilar står för 9 procent, tunga lastbilar för 20 
procent och övriga fordon för ett par procent. Se Figur 1.  
 

Figur 1: Transporternas andel av de nationella utsläppen av växthusgaser, 2017. 

Utsläppen från vägtrafiken var som störst 2007 då de var 13 procent högre än 1990. Sedan 
dess har utsläppen minskat. Siffror för 2018 är inte officiella ännu men den tunga 
lastbilstrafiken har ökat och att mängden biodrivmedel stagnerat. Hur det slår på utsläppen 
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kommer redovisas av Naturvårdsverket i december. Preliminära siffror för 2018 finns i 
Trafikverkets PM för vägtrafikens klimatpåverkan5. 

3.1.1. Utveckling av trafiken 

Historiskt sett ökade trafiken (antalet fordonskilometer) på vägnätet fram till 2008. Den låg 
sedan på en relativt konstant nivå fram till slutet av 2013. Därefter har både personbils- och 
lastbilstrafiken ökat igen, vilket bromsat minskningen av utsläpp eftersom 
energieffektiviseringen i fordonsflottan äts upp av ökat antal körda kilometer. Enligt 
Trafikverkets senaste basprognoser kommer personbilstrafiken att öka med cirka 10 procent 
och lastbilstrafiken med cirka 20 procent fram till 2030, jämfört med 2017. Basprognoserna 
utgår från beslutad och aviserad politik. De blir därför mer en konsekvensbeskrivning av 
dagens förda politik, snarare än att de visar vilken utveckling som krävs för att nå klimatmål 
och andra mål i samhället.  

Godstransporterna med sjöfart (transportarbetet) bedöms öka med cirka 40 procent medan 
järnvägens ökning bedöms stanna på strax under 30 procent. Den sistnämnda gäller såväl 
person- som godstransportarbete. Antalet resande från svenska flygplatser bedöms öka med 
drygt 30 procent fram till 2030. Den största delen av den ökningen bedöms vara 
utrikesresor.  

3.1.2. Energieffektiviteten i fordonsflottan 

Energieffektiviteten i fordonsflottan utvecklas positivt. Sverige har gått från att vara ett av 
de länder i Europa som haft högst koldioxidutsläpp och energianvändning från nya bilar, till 
att vara närmare genomsnittet. Personbilarna i Sverige har blivit nästan 30 procent 
energieffektivare under de senaste 10 åren om man utgår från den standardiserade 
provmetoden, NEDC, även om utvecklingen tyvärr inte är lika positiv i verklig trafik6.  

Utvecklingen hade kunnat vara ännu mer positiv om inte fordonens vikt samtidigt ökat. År 
2006 vägde genomsnittsbilen i trafik 1 400 kg och år 2015 vägde den 1 491 kg, vilket 
motsvarar en ökning med 6 procent7 . Samtidigt ser vi inte att beläggningsgraden ökar, det 
vill säga antalet personer per bil. Beläggningsgraden i personbilar är i medeltal cirka 1,2 – 
även i städer. 

Tunga fordon har blivit mer energieffektiva. Historiskt har det saknats standardiserad 
provmetod för att mäta koldioxidutsläpp från tunga fordon, men från och med 2019 finns 
certifierade värden.  

                                                            
5 
https://www.trafikverket.se/contentassets/ff2ed11c34cf4e9ebf5b5b226baa11e0/190221_pm_vagt
rafikens_utslapp.pdf 
6 Jämförelser mellan verklig körning och NEDC visar att utsläppen av koldioxid i verklig körning var 
ca 10 procent högre än i NEDC för nya bilar 2001. Till 2015 hade denna skillnad ökat till mer än 40 
procent. https://www.transportenvironment.org/publications/mind-gap-2016-report  
7 https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2016/rapport-2016_13-statistik-over-
fordonsflottans-utveckling---delredovisning-av-regeringsuppdrag.pdf 

https://www.transportenvironment.org/publications/mind-gap-2016-report
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EU har satt upp koldioxidkrav för tillverkarna av personbilar, lätta lastbilar och tunga 
lastbilar fram till och med 2030, vilket kommer att minska utsläppen framöver8. I juli 2018 
började det svenska bonus-malus-systemet9 gälla, vilket driver på energieffektivisering och 
elektrifiering av nya personbilar och lätta lastbilar i Sverige. 

För övriga transport- och trafikslag är förändringarna i energiintensitet (kWh/person-km 
respektive kWh/ton-km) mycket små, och den tidigare snabba effektivitetsutvecklingen för 
inrikesflyget har mattats av10. 

3.1.3. Andel förnybara och hållbara drivmedel  

Andelen förnybara och hållbara drivmedel inom vägtrafiken minskade marginellt under 
2018 till cirka 20 procent av den använda energin. Sett över längre tid har andelen ökat 
inom vägtrafiken, och Sverige är också det land i Europa som har i särklass högst andel 
biodrivmedel. Snittet inom EU var 2017 knappt 5 procent11. I juli 2018 började 
reduktionsplikten12 för bensin och diesel att gälla i Sverige. Även om den inte hade så stor 
effekt under 2018 jämfört med den tidigare skattebefrielsen på biodrivmedel, ger den 
långsiktigt möjligheten att successivt ersätta bensin och diesel med drivmedel med god 
klimatprestanda. Inom sjöfart och luftfart är andelen förnybart fortfarande mycket låg, men 
ett flertal initiativ finns.  

Huvuddelen av använt biodrivmedel i Sverige är HVO13 som används både i ren form som 
HVO100 och inblandat i vanlig diesel, som ett sätt att klara reduktionsplikten för diesel. Den 
minskade mängden biodrivmedel under 2018 berodde framför allt på minskade mängder 
HVO100 som ett resultat av ökade priser på detta drivmedel, i samband med att 
reduktionsplikten infördes. Huvuddelen av det biodrivmedel som används i Sverige är 
importerad. Detsamma gäller råvaror till biodrivmedel.  

3.2. Sammanfattning av var vi är i dag och vart vi ska 

Utsläppen från vägtrafiken och inrikes transporter har minskat de senaste 10 åren och 
bedöms fortsätta minska med cirka 40 procent mellan 2010 och 2030 med dagens fattade 
beslut. Takten behöver därmed öka om målet för 2030 ska nås, se Figur 2.  

                                                            
8 EU förordning 2019/631 för lätta fordon och 2019/1242 för tunga fordon 
9 https://www.transportstyrelsen.se/bonusmalus  
10 https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2019/rapport-2019_6-uppfoljning-av-de-
transportpolitiska-malen-2019.pdf 
11 European Comission (2018) EU transport in figures, statistical pocketbook 2018. 
12 http://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/reduktionsplikt/ 
13 Hydrerade (vätbehandlade) växtoljor. 
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Figur 2: Den svarta linjen visar vägtrafikens historiska utveckling fram till 2017. Den grå linjen visar hur 
koldioxidutsläppen skulle utvecklas om dagens fordon och drivmedel användes med den 
trafikprognos som Trafikverket tagit fram. Den gula linjen visar utvecklingen med dagens 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 klimatmålen som beslutats av riksdagen. 
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4. Möjligheter att nå målen 
För att vi ska nå klimatmålen till 2030 och 2045 måste takten öka betydligt. Hittills har 
utsläppen minskat med i snitt två procent per år sedan 2010. För att vi ska nå målet behöver 
utsläppen minska med så mycket som åtta procent per år, från och med nu och fram till 
2030.  

Som jämförelse minskade utsläppen med sex procent under 2012, vilket är den hittills 
största minskningen. Under hela början av 2010-talet ökade inte trafiken, vilket gjorde att 
energieffektivisering och förnybar energi fick fullt genomslag. Nybilsförsäljningen av 
dieselbilar nådde sin hittills högsta nivå på 67 procent, andelen miljöbilar i 
nybilsförsäljningen likaså. Och hela 55 procent av de nyregistrerade personbilarna var 
klassade som miljöbilar. När det gäller biodrivmedel ökade andelen biodiesel. Samtidigt låg 
E85 kvar på samma nivå som 2011, vilket också är den högsta nivån hittills. 

I dag finns det större kunskap, förändrat synsätt på samhällsplaneringen och nya tekniker 
till hjälp, och det är därför rimligt att transportsektorn ökar takten under det sista decenniet 
så att 70-procentmålet nås.  

4.1. Hållbara drivmedel, energi- och transporteffektivitet – tre delar som 
behövs 

För att nå klimatmålet behöver transportsektorn arbeta med tre delar:  

• ett mer transporteffektivt samhälle 

• elektrifierade och energieffektivare fordon, fartyg och flygplan samt 
energieffektivare användning av dessa 

• förnybara och hållbara drivmedel i form av biodrivmedel och på sikt även vätgas och 
elektrobränslen som energibärare. 

Alla tre delar är viktiga men de exakta proportionerna går inte att bestämma på förhand.  

Ett transporteffektivt samhälle handlar både om minskad trafik och att använda 
transportsystemet mer energieffektivt. Detta kan åstadkommas genom bland annat bostads- 
och bebyggelseplanering, överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart, ökad andel 
kollektivtrafik, cykel och gång och ökad andel digitala möten. 

Biltrafiken kan inte minska enbart genom höjda skatter på drivmedel. Det skulle kräva 
mångdubbelt högre drivmedelspriser än vad vi har i dag. Det kommer även att kräva 
satsning på att utveckla samhälle och transportsystem så att det blir enklare att välja 
alternativ till bil, lastbilstrafik och flygresor. Biltrafiken behöver huvudsakligen minska i 
tätorter, och då inte bara i storstäderna utan även i städer över hela landet. På landsbygden 
kommer bilen att fortsätta vara betydelsefull, och det är samtidigt viktigt att man satsar på 
att behålla service, till exempel livsmedelsbutiker på landsbygden, och kollektivtrafik i större 
stråk. 
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Det ser lovande ut med elektrifiering, även om det finns det osäkerheter med en hållbar 
tillgång på råvaror för batterier och produktionskapacitet. 

I dag importerar Sverige mer än hälften av de biodrivmedel som används i transportsektorn. 
Om omställningen för att nå klimatmålet enbart sker genom energieffektivisering, 
elektrifiering och biodrivmedel, kommer Sverige även i fortsättningen att vara beroende av 
en mycket stor nettoimport av biodrivmedel för att täcka behoven av förnybar energi inom 
transportsektorn och till arbetsmaskiner. Det gäller även om vi nyttjar den maximala 
potentialen till hållbar produktion av biodrivmedel från inhemska råvaror, trots att Sverige 
har mycket stora möjligheter till produktion genom god tillgång till biomassa från skog och 
mark. 

För en mer hållbar användning av biodrivmedel behöver samhället bli mer 
transporteffektivt, med minskad personbils- och lastbilstrafik och minskat flygresande. 
Samma princip gäller även för att råvaror till batterier, drivlinor till elbilar samt 
bränsleceller, fordon och infrastruktur ska räcka. Detta är något Klimatpolitiska rådet och 
SOFT-myndigheterna14 lyfter fram. Det gör också regeringen i senaste budgeten.  

Det är viktigt att nya trender, såsom automatisering, elektrifiering och digitalisering, styrs i 
en riktning som stöder en sådan samhällsutveckling.  

4.2. Betydande synergieffekter mellan hållbarhetsmålen 

En omställning som bygger på samtliga tre åtgärdsområden (se 4.1) ger synergieffekter med 
andra hållbarhetsmål. Att satsa på de tre områdena samtidigt reducerar även riskerna om 
tekniken inte skulle slå igenom fullt ut. Sverige är en liten marknad internationellt, så 
tillgång och priser beror på vad andra länder gör. Men det finns såklart utmaningar med 
omställningen som är viktiga att beakta när styrmedel och åtgärder utformas. 

 

Omställningen ger stora möjligheter för näringslivet i Sverige. Genom att Sverige är tidigt 
ute kan vi exportera både kunnande och produkter som behövs i resten av världen. Det 
                                                            
14 Trafikverket, Transportstyrelsen, Trafikanalys, Energimyndigheten, Boverket och 
Naturvårdsverket under ledning av Energimyndigheten, tog fram en strategisk plan för omställning 
av transportsektorn till fossilfrihet http://epi6.energimyndigheten.se/PageFiles/54570/Dnr%2016-
3958%20strategisk%20plan%20(002).pdf  

http://epi6.energimyndigheten.se/PageFiles/54570/Dnr%2016-3958%20strategisk%20plan%20(002).pdf
http://epi6.energimyndigheten.se/PageFiles/54570/Dnr%2016-3958%20strategisk%20plan%20(002).pdf
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handlar inte bara om fordonsteknik, kollektivtrafiksystem, batterier till elbilar och 
biodrivmedel, utan även om andra delar av de tre åtgärdsområdena, såsom hållbar 
stadsutveckling och klimatneutral infrastruktur inklusive insatsvaror som klimatneutralt 
stål och klimatneutral betong. 

Arbetet med att nå klimatmålet behöver flätas in i all annan planering och utveckling i 
samhället. Det är därför viktigt att det finns en tydlig bild av hur målen ska nås.  

De goda exemplen i kapitel 5 utgör bitar i det stora pussel som ska läggas för att vi ska nå 
klimatmålet 2030, och exemplen ska samtidigt ge förutsättningar för att nå ett 
klimatneutralt transportsystem senast 2045.  
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5. Åtgärder för att nå mål – goda exempel  
Nära 30 aktörer presenterar sina bästa exempel på åtgärder som leder till att utsläppen från 
inrikes transporter minskar. Det finns exempel som rör både personresor och 
godstransporter.  

Trafikverket strävar mot ett transportsystem med minimal klimat- och miljöpåverkan. I vårt 
eget arbete med klimatåtgärder skiljer vi på åtgärder i infrastrukturen och åtgärder som 
leder till en förändrad användning av transportsystemet. Det är en del i arbetet med att nå 
klimatmålet för inrikes transporter. För att åstadkomma en reell förändring är det viktigt att 
alla de aktörer som antingen ansvarar för delar av infrastrukturen eller använder 
transportsystemet samverkar. Ensamma kan vi inte nå ett fossilfritt transportsystem eller en 
klimatneutral infrastruktur. 

Syftet med denna första resultatkonferens för klimatmål för inrikes transporter, Grönt ljus 
2030, är att sprida kunskap om vilka åtgärder som ger stor klimatnytta i närtid. Årets 
konferens, och denna beskrivning av goda exempel, fokuserar på åtgärder som leder till att 
utsläppen från personresor och godstransporter minskar. De flesta av exemplen som 
presenteras är genomförda och kan kopieras av andra för att öka takten i arbetet med att nå 
klimatmålet för inrikes transporter. Kontaktuppgifter till den som har genomfört åtgärden 
finns i materialet.  

Insamlingen av goda exempel har skett dels genom olika nätverk, dels genom ett 
webbformulär som skickades ut i samband med ”save the date” i juni 2019. I år finns det 
många exempel inom området transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten, 
samtidigt som det finns beskrivningar av åtgärder inom energieffektiva och fossilfria fordon 
och farkoster, elektrifiering och förnybara drivmedel.  
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5.1. Cykelsamverkan Sörmland – Kampanjen testcyklist 

Cykelsamverkan Sörmland bidrar till en gemensam utveckling av cykelfrågor i länet och 
drivs av Energikontoret i Mälardalen tillsammans med kommuner i Södermanland, Region 
Sörmland och Södermanlands länsstyrelse.  

Inom projektet anordnas kampanjerna Cykelvänlig arbetsplats, Testcyklister och 
Vintercyklister. Testcyklister har genomförts i två omgångar under 2019, först mellan maj 
och juli och sedan nu under hösten mellan augusti och oktober. Kampanjen går ut på att 
privatpersoner ska ställa bilen och i stället låna en elassisterad lådcykel för att klara 
vardagsresor under 3 månader. Under tiden bloggar de om sina upplevelser.  

 

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Totalt kommer 40 deltagare att vara med som testcyklister under en tvåårsperiod. Enligt 
beräkningar bidrar detta till en besparing av drygt 2 000 liter bensin vilket motsvarar cirka 
5 000 kg koldioxid. Om samtliga deltagare börjar cykla och blir ʺsnittcyklisterʺ efter sitt 
deltagande i kampanjen, bidrar det till en besparing på drygt 20 000 kg koldioxid. Även 
luftkvalitet och buller förbättras när bilresor ersätts med cykel. 

Kampanjen Testcyklist bidrar också till ökad fysisk aktivitet, även för de barn som vanligtvis 
blir skjutsade och hämtade från skola och förskola. Resvaneundersökningar före och efter 
testperioden ger indikationer på hur kommunernas infrastruktur är utformad för lådcyklar 
och om det behövs förändringar. Deltagarna får även möjlighet att utvärdera vardagen utan 
bil, eller kanske med en i stället för två bilar.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Agnes Widing, Energikontoret i Mälardalen, agnes.widing@energikontor.se  

  

mailto:agnes.widing@energikontor.se


5.2 Cykelåkeriet som rullar sista milen 

Cykelåkeriet MOVEBYBiKE har gjort över 200 000 leveranser i Sverige med cyklar som lastar upp till 

300 kg eller 3 m3. Med hjälp av stora ellastcyklar går det att utföra samma transportarbete som 

skåpbilar gör i storstäder i dag, men med en bråkdel av ytan, utsläppen och energianvändningen. 

I rusningstrafik kommer 

transporterna fram snabbare 

eftersom skåpbilarna fastnar i 

trafiken, och tack vare 

vinterdäck och el-assistans 

funkar cyklarna utmärkt i 

vinterväglag.  

 

Klimatnytta och andra 
positiva effekter 

Energianvändningen per kilometer minskar i storleksordningen 7–12 gånger jämfört med en ellastbil 

klass II, och 13–27 gånger i jämförelse med en dieseldriven lätt lastbil klass II. Jämförelsen gäller för 

en lastbil som är lätt lastad (50–200 kg). Om man antar att elen som en ellastcykel använder har 

producerats med en svensk elmix skulle livcykelutsläppen av växthusgaser, som associeras med själva 

drivmedlet, vara ungefär 115 gånger lägre jämfört med en lätt lastbil (klass II) som drivs på diesel 

miljöklass 11. 

Godstransporter med cykel bidrar även till minskade utsläpp av luftföroreningar, bättre ljudmiljö och 

minskad trängsel.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: godstransporter, väg 

Område: energieffektiva fordon och farkoster, inklusive elektrifiering  

Kontakt: Jeppe Larsen, medgrundare.  jeppe@movebybike.com  

 

                                                           
1 Parsmo, R. (2019). En jämförelse av ellastcyklar och konventionella fordon för transporter av små laster - 
Slutrapport av delprojekt inom GrönBostad Stockholm. Stockholm, Sweden: © IVL Svenska Miljöinstitutet 
2019." 

 

mailto:jeppe@movebybike.com
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5.3. DHL är ute och cyklar 

Flera har kanske sett dem i större städer – DHL:s gula lastcyklar. Att cykla ut gods är inte 
bara bra för klimatet och luftkvaliteten utan även för produktiviteten.  

Sedan 2017 cyklar DHL ut en del av sitt gods. Än så länge finns denna lösning endast i 
Stockholm, Malmö och Göteborg men DHL ser gärna att fler städer kan få leverans med 
cykel.  

Att börja cykla ut godset var ett strategiskt beslut och ett av flera sätt att nå DHL:s globala 
mål om att 70 procent av de egna last-mile-fordon ska vara utsläppsfria till 2025. DHL har 
ambitiösa utsläppsmål och cyklarna är ett sätt att nå dessa, samtidigt som de visar 
marknaden att cykel kan vara ett alternativ för godstransporter i staden. 

Redan 2015 introducerade DHL lastcyklar i 
Nederländerna och DHL var en av Veloves första 
stora kunder. Nu rullar fler än 200 lastcyklar för 
DHL:s räkning i Europas större städer. I Sverige 
används tre cykelmodeller varav den största, som 
än så länge endast finns som prototyp, kan lasta 
upp till 2,5 kubikmeter gods.  

Sedan är inte resan alltid spikrakt. Den största 
lastcykel finns inte att köpa på marknaden i dag, 
utan är en prototyp som endast finns i ett 
exemplar. När man kommer upp i volym och vikt 

ställs väldigt höga krav på alla delar av 
cykeln för att den ska fungera. Man kan 
inte heller cykla allt för långa sträckor från 
terminal till stadskärna. I dag rullar 
cyklarna mellan 2 och 6 mil om dagen. Om 
terminalen ligger allt för långt från 
stadskärnan är DHL beroende av att hitta 
en lösning för att lasta om godset närmare 
city. Sammantaget har lastcyklarna en 
positiv effekt på DHLs produktivitet, vilket 
främst har att göra med cykelns höga framkomlighet i de större städer. Att den också 
reducerar CO2-utsläpp med 99,7 procent jämfört med att köra ut med bil och inte bidrar till 
några luftemissioner i staden stärker upplägget.  

Korta fakta om åtgärden 

Transport- och trafikslag: godstransporter,  väg  

Område: transporteffektivt samhälle samt energieffektiva och fossilfria fordon inklusive el 

Kontakt: Maria Nilsson Öhman, hållbarhetschef, Maria.NilssonOhman@dhl.com  

mailto:Maria.NilssonOhman@dhl.com
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5.4. Parkering för lådcyklar och cykelvagnar samt inomhusladdning för 
elcyklar  

För att underlätta för kommuninvånarna att kombinera cykel och tågpendling har en 
parkering för lådcyklar, cykelvagnar och velomobiler skapats vid Svedala station.  

För ekipage som lådcyklar, cykelvagnar, velomobiler och liknande fordon finns det sällan 
utpekade parkeringsplatser. Svedala kommuns ambition är att synliggöra de här typerna av 
resor och transporter och visa på den funktion fordonen har. Ekipagen underlättar stort vid 
hämtning och lämning av barn, vid matinköp och andra ärenden. De uppmuntrar också till 
lokala inköp.  

Den andra åtgärden som Svedala kommun avser att genomföra är att tillhandahålla 
laddstationer för elcykelbatterier inomhus. Detta ska göra det enklare för medarbetare att 
elcykelpendla till och från arbetet. Den åtgärden är ännu inte genomförd.  

 

 

 

 

 

 

Parkering för lådcyklar vid Svedala 
station. Fler kommer  
att ordnas vid förskolor och skolor.  

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Effekterna är inte uträknade, men både parkeringsplatser och laddstationer används 
alltmer. För varje person som väljer cykel i stället för bil så sparas, förutom 
bränsleförbrukning, även hälsa, ekonomi, energi, yta och mikroplaster från däckslitage. Med 
färre ytor som görs hårda av olika material skapas mer utrymme för bostäder och grönska 
vilket gör samhället mer robust inför skyfall och värmeböljor. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Område: transporteffektivt samhälle och energieffektiva fordon och farkoster, inklusive 
elektrifiering och användning 

Kontakt: Svedala kommun, Linda Wolski, linda.wolski@svedala.se    

mailto:linda.wolski@svedala.se
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5.5. Effektivare byggtransporter med Uppsala Bygglogistikcenter 

Uppsala Bygglogistikcenter startades för att minska transporterna i 
stadsutvecklingsprojekten Rosendal, Östra Salabacke och Ulleråker.  

Fordon som inte har fulla leveranser (13 eller fler kollin eller minst 80 procent av max 
tillåten lastvikt, lastvolym eller lastyta) till byggarbetsplatserna måste gå till 
Bygglogistikcenter för samlastning. Det är endast fordon med fulla leveranser samt 
leveranser av exempelvis stommar, massor och betong som får gå direkt till 
byggarbetsplatsen. Redan från start har samlastningseffekten legat på en hög nivå.  

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Målet för Bygglogistikcenter är att uppnå en samlastningseffekt på minst 65 procent av 
byggtransporterna. För perioden mars 2018 till september 2019 uppnåddes målet med råge 
(79 procent).  

Under mars 2018 till augusti 2019 användes en temporär lokalisering av Bygglogistikcenter 
som ligger längre bort från stadsutvecklingsområdena jämfört med den permanenta 
lokaliseringen som började användas i september 2019. Trots detta tyder beräkningarna på 
koldioxidsbesparingar på cirka 30 procent vid användningen av den preliminära 
lokaliseringen, tack vare samlastningen. När det permanenta lokaliseringen för 
Bygglogistikcenter nu används beräknas koldioxidsbesparingen bli drygt 80 procent.  

 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: godstransporter, väg 

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Catharina Danckwardt-Lillieström, Uppsala kommun, cdl@uppsala.se  

 

  

mailto:cdl@uppsala.se
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5.6. Ett lyckat multimodalt projekt 

Projektet går ut på att ersätta lastbilstransporter mellan Göteborgs hamn och Skara med tåg, 
och sedan använda längre lastbilar sista biten. Deltagande är b.la. Jula, DB Schenker, Net 
Rail, Falköpings kommun, Göteborgs hamn och Göteborgs Universitet.  

Det är ofta en utmaning att få till multimodala lösningar som är kostnadseffektiva. Detta 
projekt har visat att det går att minska både klimatpåverkan och kostnader samtidigt. 

Julas containertrafik utgörs i dagsläget av mer än 75 procent 40-fotscontainrar; resterande 
del är 20-fotscontainrar. Baserat på befintligt regelverk blir det problem när alla 20-
fotscontainrar transporterats ihop med ett visst antal 40-fotscontainrar. Kvar blir ett stort 
antal av de större containrarna som behöver transporteras enskilt, och därmed utan ett 
optimalt nyttjande av fordonen. Det ger betydande negativa miljömässiga och ekonomiska 
konsekvenser.  

Syftet med projektet är att stödja en multimodal järnvägspendel genom att förstärka 
konkurrenskraften i in- och utforslingen av gods mellan Göteborgs hamn, kombiterminalen 
i Falköping och Julas centrallager i Skara. Det korta avståndet, i kombination med 
vägtransporternas flexibilitet, ställer mycket höga krav på kostnadseffektivitet och kvalitet i 
en potentiell multimodal lösning. Längre fordon till och från kombiterminalen är därför en 
mycket viktig komponent för den multimodala lösningens konkurrenskraft.  

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Projektet har bidragit till 5 000–6 000 färre tunga transporter per år på E20 mellan 
Göteborg och Skara samt en minskning av CO2 med cirka 1 000 ton per år. Möjligheten att 
använda längre fordon har samtidigt bidragit till att sänka kostnaderna för den multimodala 
transportlösningen med 5–10 procent, vilket har stor betydelse för konkurrenskraften. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: godstransporter, väg och järnväg 

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Lennart Karlsson, logistikchef på Jula, lennart.karlsson@jula.se   

mailto:lennart.karlsson@jula.se
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5.7. Skaraborg Logistic Center – Göteborgsregionens mest hållbara 
logistikläge 

Falköpings kommun har under flera år satsat offensivt på att utveckla kommunen till en 
logistisk knutpunkt för Skaraborg. Skaraborg Logistic Center är ett konceptnamn för alla 
satsningar, privata likväl som offentliga, som sker inom logistikområdet i Falköping. 
Logistikområdet innefattar i dag totalt sex terminaler varav fem är spåranslutna. Samtliga 
terminaler är elektrifierade.  

Ökad tillgänglighet till järnväg har gett 
företagen i regionen större möjligheter 
till intermodala transportlösningar. 
Företagen ges därmed ökade 
förutsättningar att utveckla sin logistik 
utifrån ett mer hållbart perspektiv. 
Detta både stärker det befintliga 
näringslivets konkurrenskraft och 
attraherar nyetableringar. I dagsläget 
finns det i princip daglig 

järnvägspendel för gods till och från Göteborgs hamn samt till och från den kontinentala 
järnvägshubben i Duisburg, Tyskland. Det finns även internationell vagnslast från Tyskland 
med flera ankomster per vecka samt två nationella virkespendlar. Försök med långa fordon 
pågår på sträckan Falköping–Skara.  

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Skaraborg Logistic Center trafikeras 
med 6–7 tåg per dag. Totalt hanteras 
cirka en miljon ton gods per år (virke, 
containrar, trailrar, vagnslast m.m.). 
Genom att tågen ersätter 
lastbilstransporter bedöms 
koldioxidutsläppen minska med drygt 
30 000 ton/år. Skaraborg Logistic 
Center attraherar också nya 
logistiketableringar till området. 
Genom att erbjuda dem intermodala transporter kan koldioxidutsläppen förhoppningsvis 
fortsätta minska. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslagslag: godstransporter, väg och järnväg 

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Leif Bigsten, Falköpings kommun/Skaraborg Logistic Center, 
leif.bigsten@falkoping.se  

  

mailto:leif.bigsten@falkoping.se
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5.8. Från väg till sjö – steget till miljövänligare transporter 

Containerships som ingår i rederiet CMA CGM är det enda svenska rederiet som tagit emot 
ekobonusstöd från Trafikverket. Stödet finansierar en containerlinje där gods flyttas från 
väg till sjö.  

”Idén att starta upp en ecoservice i Skandinavien har sitt ursprung i diverse samtal där flera 
varuägare undrade varför det inte finns någon sjöservice från Sveriges västkust till Finland. 
Samtidigt kontaktade vår tyska organisation mig med kunder som ville köra med båt mellan 
Tyskland och Norge. Med hjälp av ekobonusen vågade vi starta servicen” säger Linus 
Ljungmark, vd för CMA CGM Scandinavia. 

Ecoservicen bestod ursprungligen av två kommersiella områden, båda med syfte att flytta 
last från väg till sjö: import från Lübeck till Halmstad och Oslo och export från Halmstad till 
Finland via Kapellskär.  

Containerships lyckades dock inte 
fullt ut. Hittills har rederiet gjort en 
betydande förlust och kan tyvärr 
konstatera att marknaden för att flytta 
last från Sverige till Finland med båt 
ännu inte är redo. Containerships 
tänker nu om och reviderar 
exportservicen och erbjuder i stället 
en service från Oslo och Halmstad till 
Hamburg. För att fylla båtarna 
maximalt lägger de även till volymer 

från moderbolaget CMA CGM. Beräkningar visar att ecoservicen nu blir lönsam. 

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Transittrafiken från södra Sverige upp till norska gränsen uppgick 2016 till drygt 243 000 
lastbilar. En lastbil släpper på denna sträcka ut omkring 370 kg CO2. För varje container vi 
kan konvertera från väg till sjö på sträckan Malmö–Oslo minskar CO2 utsläppen med 51 
procent16. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: godstransporter, sjöfart 

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Linus Ljungmark, vd CMA CGM Scandinavia, GTG.LLJUNGMARK@cma-
cgm.com   

                                                            
16 https://www.vttresearch.com/  samt lipasto.vtt.fi/en/index.htm) 

mailto:GTG.LLJUNGMARK@cma-cgm.com
mailto:GTG.LLJUNGMARK@cma-cgm.com
https://www.vttresearch.com/
http://lipasto.vtt.fi/en/index.htm
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5.9. Paris arbete med att omfördela biltrafikens utrymme för en mer 
hållbar stadsmiljö 

Paris hårdsatsar på att skapa en mer hållbar stadsmiljö. Mobilitetsarbetet leds av tre 
principer: aktivt resande, kollektivtrafik och delningsekonomi.  

Paris genomför en trafikplan med målet att fördubbla längden på stadens cykelbanor, 
samtidigt som hastigheten för biltrafik sänks. Fördubblingen sker dels genom att tillåta 
cykling mot enkelriktat på stadsgator, dels genom att omvandla bilvägar till cykelbanor. 
Genomfartsleder för biltrafik har stängts och gjorts om till parker och promenadstråk. I flera 
stadsdelar genomförs bilfria dagar och gatorna runt skolor är bilfria. Det finns även planer 
på dubbelriktade snabbcykelvägar, främst till och från förorterna, och omvandling av Paris 
ringled för bilar genom sänkt hastighetsgräns från 70 till 50 km/tim samt borttagande av 
körfält. 

Paris har sedan tidigare tusentals hyrcyklar men planerar att utöka systemet ytterligare. 
Uppföljning visar att en genomsnittlig hyrcykel nyttjas av fem personer per dag.  

Satsningarna på kollektivtrafik består främst av kraftig utbyggnad av tunnelbana och 
spårväg. Men även elektrifiering och gasdrift av bussar ingår.  

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Överflyttning av bilresor till kollektivtrafik, aktivt resande och delade mobilitetslösningar 
minskar inte bara klimatpåverkan utan ger även bättre luftkvalitet, minskat buller och 
minskad trängsel. Dessutom bidrar det aktiva resandet och delningsekonomin till bättre 
folkhälsa.  

Fransmännen var skeptiska till förändringarna innan, men uppföljning visar att fler var 
positiva efter att åtgärderna genomförts.   

 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Joanna Dickinson, Naturvårdsverket, joanna.dickinson@naturvardsverket.se  

 
  

mailto:joanna.dickinson@naturvardsverket.se
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5.10. Tysklands arbete för att åstadkomma investeringar i nationell 
infrastruktur för cykel 

Tyskland bygger en bilfri cykelmotorväg som är tänkt att binda ihop 10 städer och fyra 
universitet när den är färdig. Den första delen öppnade 2015.  

Idén med en bilfri cykelmotorväg kom upp i samband med ett kulturevenemang där 
bilvägen stängdes av mellan två städer för att i stället ge plats åt cyklister, fotgängare och 
skejtare. Flera andra länder, såsom Danmark och Nederländerna, har också 
cykelmotorvägar, men unikt för denna satsning är hur den statliga infrastrukturplaneringen 
bidrar med investeringsmedel.  

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Främjande av cykelinfrastruktur minskar inte bara klimatpåverkan utan ger även bättre 
luftkvalitet, minskat buller och minskad trängsel. Dessutom bidrar cykling till ökad fysisk 
aktivitet.  

 

 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg 
 
Område: transporteffektivt samhälle  
 
Kontakt: Joanna Dickinson, Naturvårdsverket, joanna.dickinson@naturvardsverket.se  

  

mailto:joanna.dickinson@naturvardsverket.se
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5.11. Grön resplan i Region Östergötland 

Som svar på en kaotisk parkeringssituation antog regionen en grön resplan för ett mer 
hållbart resande redan 2012. I dag är andelen bilar avsevärt lägre. 

Några år efter millennieskiftet påbörjades stora om- och tillbyggnader av 
Universitetssjukhuset i Linköping. Parkeringssituationen blev alltmer ansträngd och under 
2011 fick Region Östergötland hjälp med att ta fram en grön resplan för 
Universitetssjukhuset i Linköping, och året efter även för resterande Region Östergötland. 
Nuläget, mål och åtgärder samlades i den gröna resplanen där åtgärderna var effekt-, 
kostnads- och nyttoberäknade för att underlätta beslut om införande.  

Merparten av åtgärderna i grön resplan infördes stegvis och är i dag genomförda. Första 
steget omfattade främst uppmuntrande åtgärder som Frisk effekt – kampanj för att cykla 
och gå till jobbet, Vårfixa din cykel – årlig cykelservice av medarbetarnas cyklar, fler och 
bättre cykelställ, prova-på-kort inom kollektivtrafiken och bättre möjligheter till distans- 
och webbmöten. I ett andra steg fortsatte de uppmuntrande åtgärderna samtidigt som 
parkeringsavgifter infördes. 

Projektet är helhetsorienterat så till vida att det involverar både beteendepåverkande och 
fysiska åtgärder. Det involverar också olika verksamheter inom Region Östergötland, och 
samarbeten mellan olika aktörer, till exempel Östgötatrafiken, Trafikverket, Energikontoret 
Östra Götaland och kommunerna i Östergötland. 

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Region Östergötland är en arbetsplats med cirka 13 000 medarbetare. Om andra stora 
arbetsplatser införde liknade gröna resplaner skulle samhället ta ett stort kliv framåt i 
klimatomställningen.  

Minskad andel bilar, stora klimatvinster och nöjda medarbetare är de positiva effekter som 
nåtts. Vid en första utvärdering 2016, då främst uppmuntrande åtgärder införts, hade 
bilandelen inom hela Region Östergötland minskat med 8 procent. Vid 
Universitetssjukhuset i Linköping, där flest åtgärder har införts, minskade bilandelen med 
17 procent. Därefter har parkeringsavgifter införts och de visar på ungefär en fördubbling av 
effekten vid Universitetssjukhuset, 600 färre parkerade bilar varje dag, vilket gör att 
bilandelen där uppskattas ha minskat med cirka 30 procent. Ungefär hälften av denna effekt 
bedöms komma från de uppmuntrande åtgärderna och hälften från parkeringsavgifterna. 
Dessa effekter kommer att verifieras vid en utvärdering som genomförs hösten 2019.  

Korta fakta om åtgärden 

Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Område: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten 

Kontakt: Region Östergötland, Annelie Frick, annelie.frick@regionostergotland.se 

mailto:annelie.frick@regionostergotland.se
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5.12. Gröna resplaner i Linköpings kommun 

Linköpings kommun arbetar med flera olika gröna resplaner för arbetsplatsområden. Det 
görs tillsammans med företag och fastighetsägare med målet att kommunen ska vara 
koldioxidneutral 2025. 

Arbetet med gröna resplaner är ett viktigt led i Linköpings kommuns mål att vara 
koldioxidneutralt 2025. Syftet är att minska bilresande, förenkla för och uppmuntra till 
cykling, gång och kollektivtrafik eller en kombination av dessa. Det handlar också om att i 
större utsträckning använda drivmedel som el och biogas. Även tjänsteresor brukar ingå i 
gröna resplaner.  

Typiska åtgärder, som företag, fastigheter och kommun kan ställa sig bakom, är fler 
cykelställ, möjlighet att duscha på arbetsplatsen, kampanjer om samåkning, bättre 
information om kollektivtrafik och flexibla och kombinerade abonnemang på olika typer av 
resande. 

Sedan 2015 finns en grön resplan som 
gäller för anställda i Linköpings 
kommun. Under 2017–2020 pågår 
arbetet med Grön resplan för Science 
Park Mjärdevi. Med medel från 
Energimyndigheten tas också fyra nya 
gröna resplaner fram för 
arbetsplatsområde Saab i Tannefors, 
Linköpings innerstad, 

Garnisonsområdet samt för Linköpings universitet campus Valla. De är ett samarbete 
mellan arbetsgivare och fastighetsägare på respektive område, Linköpings kommun samt 
Östgötatrafiken och andra lokala aktörer inom mobilitet.  

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Med ett mer klimatsmart pendlande skapas också bättre tillgänglighet till och från 
Linköpings tätort, med mindre trängsel på infartsleder. Det finns också hälsovinster i att 
medarbetare går och cyklar mer i vardagen. Dessutom skapas engagemang och delaktighet i 
att nå klimatmål hos medborgare och det lokala näringslivet.  

Effekter Grön resplan för Linköpings kommun: 
Fram till 2018 har 1 594 kommunanställda hyrt cykel via bruttolöneavdrag. Utsläppen från 
arbetspendlingen har minskat med tolv procent per anställd 2012–2018. Resorna till och 
från hemmet med hållbara färdmedel har ökat med fem procent. Inom tjänsteresandet har 
både de totala utsläppen och utsläppen per anställd minskat.  

Effekter Grön resplan Science Park Mjärdevi: 
Under januari–februari 2020 ska Grön resplan Mjärdevi följas upp. Hittills kan vi inte svara 
på effekter totalt sett, men några goda exempel finns.  
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Nätverket ”Sustainable Science Park” med representanter för cirka 20 företag träffas en 
gång per kvartal för att dela goda exempel, inspireras av en gästföreläsare och följa upp 
åtgärder.  

Flera företag har reviderat rese- och fordonspolicyer med egna mål för att minska utsläppen. 

Ett företag utvecklade tidigt en pendlingsbarometer. Den har sedan digitaliserats av ett 
annat bolag i parken och kan nu användas av fler för att kunna följa upp hur de anställda 
reser till och från jobbet.  

Kommunen har tillhandahållit elcyklar för testresenärer som företagen valt ut. Uppföljning 
av dessa aktiviteter visar att 50 procent köper en egen elcykel efter testperioden.  

I samverkan med Östgötatrafiken genomfördes en kampanj riktad till de individer som bor 
på platser med god förutsättning (i relation till bilen) att resa kollektivt till arbetet i 
Mjärdevi. Denna insats ledde till att 27% kommer att nyttja kollektivtrafiken mer än innan 
testperioden. 35 % kommer börja använda kollektivtrafiken för arbetspendling. 

Gröna resplanen har gjort Science Park Mjärdevi mer hållbarhetsorienterade, och 2019 
anställdes en hållbarhetsnavigatör för att bland annat ta fram ”Riktlinjer för hållbarhet” för 
det egna bolaget samt bistå bolagen i parken med hållbarhetskunskap. 

Nu är det fokus på införandet av p-avgifter och att skapa infrastruktur för elladdning. 

  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Område: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten 

Kontakt: Linköpings kommun, Caroline Eliasson, caroline.eliasson@linkoping.se  

  

mailto:caroline.eliasson@linkoping.se
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5.13. Digitala möten minskar resande och nudging ger fördel för digitala 
möten och tåg 

Statens institutionsstyrelse (SiS) arbetar enligt REMM-metoden och har gått från att 
använda en resepolicy till att använda riktlinjer för tjänsteresor och möten. Anställda 
uppmanas att tänka till om huruvida det går att hålla digitalt möte med såväl interna som 
externa kontakter. 

I riktlinjerna uppmanas personalen att räkna in tid för transfer och säkerhetskontroller för 
flygresor när de ska jämföras med tåg. SiS inloggningssida på resebyrån har gjorts om, och 
tåg är nu primärt val. Den som försöker boka flyg på sträckor under 50 mil får information 
om att det strider mot SiS riktlinjer och uppmanas att välja tåg i stället. 

IT-avdelningen arbetar löpande med uppgradering av hård- och mjukvara. De finns 
tillgängliga för support och utbildar kontinuerligt i digitala mötesverktyg. Skype for business 
finns på alla persondatorer. Interna utbildningar för personal har bakats ihop till färre 
utbildningstillfällen men fler dagar per tillfälle.  

Andra åtgärder SiS arbetar med: 

• kravställer möjlighet till digitala möten med leverantörer i samband med 
upphandlingar.  

• ungdomar på institutionerna erbjuds undervisning och studiehandledning på 
modersmål via fjärrundervisning.  

• IT undersöker säkra, digitala mötestjänster för att ungdomar ska kunna delta i 
rättegångar på distans. 

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Samtliga digitala mötesformer har ökat 2016–2019, totalt med 40 procent. Enbart Skype for 
business är mätbart, men vi har fler verktyg inom SiS. Mellan 2016 och 2018 minskade korta 
flygresor (under 500 km) med 37 procent, och utsläppen från våra bilresor (inkl. taxi, hyrbil 
och milersättning till personal) minskade med 24 procent. 

Enheten som hanterar byggnationer av nya institutioner reser mest men har också varit bäst 
på att gå över till digitala möten, vilket gett positiva effekter på stress, kostnader för hyrbilar 
och logi samt miljö. 

Korta fakta om åtgärden 

Transport- och trafikslag: personresor, digital tillgänglighet  

Område: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten 

Kontakt: Statens institutionsstyrelse, Lisa Steneberg, lisa.steneberg@stat-inst.se   

mailto:lisa.steneberg@stat-inst.se
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5.14. Klimatväxling – från flyg till elcykel i Östersund 

Östersunds kommun har infört klimatväxling för tjänsteresor med flyg sedan september 
2017.  

Klimatväxling innebär att en avgift på 400 kr 
läggs på per enkel resa med flyg inom Sverige, 
800 kr inom Europa och 1 600 kr till resten av 
världen. Pengarna går till årets 
klimatväxlingsåtgärd. 

 

 

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Utsläppen har minskat och fördelningen av tjänsteresorna har förändrats efter införandet av 
klimatväxling. År 2016 låg koldioxidutsläppen från flygresor på 425 ton. Under 2017 
infördes klimatväxlingen, och 2018 var utsläppen av koldioxid från flygresor 275 ton – en 
minskning med 150 ton. 

Flygresorna har minskat från 40 
procent till 25 procent, jämfört med 
2017. Det är en minskning med cirka 
520 enkla flygresor. Tågresorna har 
samtidigt ökat från 60 procent till 75 
procent (jämfört med 2017). 

Elcyklar har köpts in som årets 
klimatväxlingsåtgärd. Utvärdering av 
effekten pågår. 

 

Korta fakta om åtgärden 

Transport- och trafikslag : personresor flyg, järnväg, väg. 

Område: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten, energieffektiva fordon och 
farkoster, inklusive elektrifiering och användning. 

Kontakt: Östersunds kommun, Anne Sörensson anne.sorensson@ostersund.se  
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5.15. Klimatsmart resepolicy 2.0 

Stockholms stad har en klimatsmart fordonspolicy och en resepolicy som uppdateras 
kontinuerligt. Genom Miljöbilar i Stockholm har staden drivit ett aktivt arbete med fordon, 
resor och transporter under en längre tid.  

Stadens egen fordonsflotta har på tio år minskat från närmare 1 500 till cirka 900 fordon, 
trots 45 000 anställda. Stockholm stad byter kontinuerligt ut egna miljöbilar mot bilar i 
elbilspooler samt lastcyklar och elcyklar.  

Verksamheter inom staden hade tidigare möjlighet att låna en eltransportbil för att prova 
den i sin vardag. Nu har den ersatts av en lastcykel med elassistans. Testfordonen har visat 
sig vara mycket inspirerande; många som provat köper en egen elbil eller ellastcykel och 
fortsätter att köra miljöanpassat.  

Miljöförvaltningen i Stockholm har sedan många år en resepolicy som till exempel inte 
tillåter egen bil i tjänsten. Arbetet med den uppdaterade, gemensamma resepolicyn för 
staden inriktas på att uppmärksamma alternativ till att resa, prioritera resande med cykel 
och kollektivtrafik när så är möjligt och minska flygandet till förmån för tågresor.  

Detta har redan lett till att medarbetare bokat tågresor till EU-möten i Europa och även 
passat på att arrangera en workshop med konferensdeltagare under en längre tågresa till en 
konferens i norra Sverige. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Metod: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten, energieffektiva fordon och 
farkoster, inklusive elektrifiering och användning, förnybara och hållbara drivmedel 

Kontakt: Miljöförvaltningen Stockholms stad, Eva Sunnerstedt, eva.sunnerstedt@stockholm 

  

mailto:eva.sunnerstedt@stockholm
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5.16. Stadsmiljöavtal och motprestationer, BRT- bussar i Helsingborgs 
stad 

Helsingborgsexpressen är en spårvägsliknande och strukturbildande stadsbusslinje. Linjen 
är 12 kilometer lång och har 20 hållplatser från stadsdelen Dalhem i norr, genom centrala 
Helsingborg, till Råå i söder.  

Ett genomförandeavtal för Helsingborgsexpressen tecknades med Skånetrafiken hösten 
2015. Helsingborgsexpressen är prioriterad med en stor andel egna körfält, 
signalprioritering och stationsliknande hållplatser. Skånetrafiken har köpt in eldrivna BRT-
bussar med påstigning i alla dörrar, biljettmaskiner vid större hållplatser och digitala 
informationssystem. 

Motprestationerna i stadsmiljöavtalet följer stadens långsiktiga strategi för en hållbar 
stadsutveckling, och utgörs av: 

• en stadsplan för hela centralorten, för att peka ut områden för förtätning och 
tydliggöra kollektivtrafiken som ryggrad i bebyggelseutvecklingen  

• tre nya detaljplaner för förtätning utmed sträckan    

• ersättning av gamla väderskydd för hela stadstrafiken  

• ny cykelväg  

• hastighetsanpassning i hela centralorten  

• linjeuträtning på en annan stadsbusslinje med ett nytt hållplatstorg  

• justering av parkeringsköpstaxan, justering av parkeringstal, och översyn av 
parkeringsavgifter.  
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Klimatnytta och andra positiva effekter 

Helsingborgsexpressen ska tillsammans med föreslagna motåtgärder bidra till ett yteffektivt 
och kapacitetsstarkt trafiksystem, för en tätare och mer hållbar stadsutveckling. Förtätning 
och utveckling av miljonprogramsområden som Drottninghög är en del av arbetet. Den 
ökade tillgänglighet och de nya stadsrum som skapats med Helsingborgsexpressen har gett 
en skjuts för privata aktörer att utveckla områdena runt de nya hållplatserna och bidra till 
en social utveckling av stadsdelarna.  

Åtgärderna bedöms tillsammans med andra åtgärder leda till cirka 4 miljoner fler 
kollektivtrafikresor per år, 2030. Prestationerna ska bidra till en ökning av antalet 
cykelresor samt en minskad andel bilresor. Detta ger i sin tur effekter som minskade utsläpp 
och ett energieffektivare transportsystem med hög kapacitet. Den nya elektrifierade BRT–
bussen ska även bidra till bättre luftkvalitet och mindre buller. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Område: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten, energieffektiva fordon och 
farkoster, inklusive elektrifiering och användning, förnybara och hållbara drivmedel 

Kontakt: Helsingborg stad, Torgny Johansson, torgny.johansson@helsingborg.se    

 

 

 

mailto:torgny.johansson@helsingborg.se
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5.17. Koll 2020 – utvecklad kollektivtrafik i Västernorrlands län 

Koll 2020 är ett EU-projekt som syftar till ökat kollektivt resande, där Region 
Västernorrland, kommunerna, Kollektivtrafikmyndigheten och Trafikverket samarbetar.  

Två goda exempel inom ramen för Koll 2020 är intressanta och möjliga för andra 
kommuner att inspireras av. Det första exemplet är den bussgata som byggts förbi 
Örnsköldsviks sjukhus och som innebär att sjukhuset, som är en stor målpunkt i 
kommunen, i dag har ett mångdubblat kollektivtrafikutbud. Projektet är en samverkan 
mellan Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland. 

Det andra exemplet inom Koll 2020 är ett bussupplägg för besöksnäringen som testats i 
Höga kusten under sommaren 2019.  Bussarna som gått under namnet Världsarvsbussen 
har kopplat an till det befintliga kollektivtrafiksystemet och gjort det möjligt att resa hållbart 
till, från och i den växande destinationen Höga kusten. Besöksnäringen har varit delaktig i 
utformning och genomförande. Dialog om fortsättning och vidareutveckling pågår i bred 
samverkan mellan offentliga och privata aktörer. 

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Resor har flyttats från bil till buss. Kollektivtrafiken i Västernorrland drivs till 100 procent 
med förnybara drivmedel (El/HVO100). Förutom positiv klimatnytta innebär 
överflyttningen från bil till buss minskad trängsel. Den tillgänglighetsanpassning som 
gjordes när bussgatan byggdes har också ökat trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Region Västernorrland, Mattias Sundin mattias.sundin@rvn.se  

  

     

Bussgata mångdubblar kollektivtrafiken vid  Världsarvbuss öppnar upp för hållbar besöksnäring och 
Örnsköldsviks sjukhus. mindre trafiktryck i känsliga naturområden. 

mailto:mattias.sundin@rvn.se
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5.18. Kombinerad mobilitet som tjänst – Maas 

Kombinerade mobilitetstjänster är en lösning där kollektivtrafik kan kopplas ihop med 
andra resetjänster som också är gemensamma. Allt nås via digitala lösningar.  

Kombinerad mobilitet som tjänst, eller Mobility as a Service (MaaS) är lösningar där 
mobilitet kan köpas som tjänster, och behovet av att äga en bil minskar. Det kan handla om 
en multimodal reseplanerare eller ett abonnemang på flera olika resetjänster. 
Mobilitetstjänster ses som en av framtidslösningarna för en hållbar transportsektor där 

kollektivtrafiken med sin höga kapacitet kopplas 
ihop med bilpool, hyrbil, taxi, lånecykel med 
mera, för att täcka resenärernas efterfrågan på 
resor.  

I Norden arbetar flera länder delvis eller fullt ut 
med kombinerad mobilitet. I Finland har närings- 
och tillväxtpolitiska ambitioner varit 
framträdande. Staten har här haft en aktiv roll 
och förändrat lagstiftningen i det finska 
transportsystemet. En viktig hållbarhetsfråga har 
varit att främja andra transporter än privata bilar, 
eftersom det även i Finland, liksom i andra 
nordiska länder, är mycket vanligt att färdas 
ensam i privat bil. Finland har tagit fram världens 
första riktiga lösning på kombinerad mobilitet, 
Whim i Helsingfors. 

I Helsingfors är MaaS-tjänsten Whim i bruk. 

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Med lösningar som innehåller flera trafikslag och färdmedel – kollektivtrafik, bilpool, 
cykelpool, hyrbil, taxi med mera – kan tjänster som kombinerad mobilitet minska 
användningen av egen bil och öka andelen resande med gång, cykel och kollektivtrafik. När 
resandet med egen bil minskar, påverkar det människors hälsa tack vare minskade utsläpp, 
minskat buller och ökad andel aktiv mobilitet. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg, spår och sjöfart 

Område: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten 

Kontakt: Energimyndigheten, Hanna Sundqvist, hanna.sundqvist@energimyndigheten.se  

 

mailto:hanna.sundqvist@energimyndigheten.se
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5.19. Mobility management i byggskedet 

Mobility management är ett verktyg för att minska störningar i byggskedet. Genom olika 
åtgärder stimuleras trafikanter till resebeteenden som minskar antalet fordon i trafiken.  

När ett bygge medför störningar i trafiksystemet kan det hanteras genom olika åtgärder. Att 
anpassa byggverksamheten och att leda om trafiken så att den inte går genom eller invid 
arbetsplatsen, har länge använts med framgång. Ytterligare ett kraftfullt verktyg är mobility 
management, som i byggskedet innebär att stimulera trafikanter till resebeteenden som 
minskar antalet fordon i trafiken.  

Mobility management i byggskedet innebär bland annat åtgärder för att färre ska resa 
ensamma i bil. På så vis blir det även färre fordon att hantera. Det kan därmed vara aktuellt 
att prioritera framkomlighet för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer på 
bekostnad av ensambilåkare. Det stimulerar också bilisterna till att ändra sitt resebeteende. 
I många fall krävs det flera åtgärder av varje typ för att få önskad verkan.   

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Mobility management handlar om att prioritera yteffektiva trafikslag när väg eller spår 
byggs. Yteffektiva eller kapacitetsstarka färdmedel såsom gång, cykel, kollektivtrafik och 
distansarbete leder till minskade CO2-utsläpp i byggskedet och även efteråt.  

Ett exempel på projekt som har arbetat framgångsrikt med mobility management i 
byggskedet är E45, Lilla Bommen–Marieholm, i Göteborg. Vid vissa trafikomläggningar 
öppnas också fler stråk för gång- och cykeltrafikanterna i området. 

 

E45, Lilla Bommen–Marieholm, i Göteborg 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor och godstransporter, väg- och spårbunden trafik 

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Camille Delepierre, Trafikverket, camille.delepierre@trafikverket.se  

 

mailto:camille.delepierre@trafikverket.se
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5.20. Elektriska lastbilar gör sig redo för marknaden 

AB Volvo genomför pilotstudier med elektriska lastbilar. Syftet är att verifiera de elektriska 
lastbilarnas funktion i verklig trafik. I projektet deltar även DB Schenker, COOP och 
Göteborgs Stad. 

Studierna genomförs i Göteborg och består av en kyltransport som körs av åkeriet TGM AB 
och en renhållningsbil som körs av Renova. Testet ingår i delprojektet 
Nollemissionsleveranser inom DenCity, vilket i sin tur är ett av fem delprojekt som drivs av 
CLOSER vid Lindholmen Science Park i Göteborg och som delvis finansieras av Vinnova. 

 

I projektet samverkar näringsliv, akademi och samhälle för att utveckla idéer om hur man 
kan tillhandahålla hållbar person- och godsmobilitet i stadsdelar med begränsat rum för 
fordon och samtidigt uppnå höga krav på hållbart boende. Syftet är att nå noll utsläpp av 
emissioner och att minska buller genom att använda elfordon.  

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Resultaten visar att de elektriska lastbilarna använder 3–4 gånger mindre energi än 
motsvarande dieselfordon, och 20–30 procent av energin som lämnar batteriet kan 
återvinnas vid inbromsning.  

Fordonen laddas vanligen under natten, men snabbladdning under lunchtid har också 
prövats. Lunchladdning möjliggör ett fullt skift om bilen har 150 kWh-batteri. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: godstransporter, väg 
 
Område: energieffektiva fordon och farkoster, inklusive elektrifiering och användning 
 
Kontakt: Edward Jobson, AB Volvo, edward.jobson@volvo.com 

mailto:edward.jobson@volvo.com
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5.21. Västtrafik elektrifierar Västsverige – storskalig upphandling av 
elektrifierad busstrafik 

I december 2020 kommer Västtrafik ha Sveriges största elbussflotta med cirka 230 elbussar 
i trafik. Elektrifieringen av bussflottan är en förutsättning för att nå Västtrafiks och Västra 
Götalandsregionens högt ställda klimatmål. 

Med erfarenheter 
från det 
uppmärksammade 
ElectriCity-
samarbetet tar 
Västtrafik steget 
fullt ut och går från 
test till storskalig 
omställning. Redan 
under 2019 börjar 
drygt 60 elbussar 
köra i Uddevalla, 
Lidköping, Borås, 
Ale och Göteborg. 
Nästa steg tas i 

slutet av 2020 då ny trafik med ytterligare 160 elbussar startar i Göteborgsområdet. 
Målsättningen är hög. Till 2030 ska all stadstrafik i Västsverige vara elektrifierad, vilket 
omfattar totalt 700 elbussar.  

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Förutom låg klimatpåverkan innebär elbussarna stora fördelar för Västtrafiks kunder och 
för invånarna som bor och vistas i de trafikerade områdena. Införandet av elbussar öppnar 
även upp för en ny typ av stadsplanering. Undersökningar visar att resenärerna uppskattar 
den tysta resan, och förarna får en förbättrad arbetsmiljö med mindre buller och 
vibrationer.  

Tidigare kördes bussarna i Mölndal, Partille och Västra Göteborg på biogas och biodiesel. De 
förnybara drivmedlen kan i stället användas för att ersätta fossilt drivmedel någon 
annanstans. Elektrifieringen innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 88 procent, 
och även utsläppen av partiklar och kväveoxider minskas med upp till 90 procent. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor väg 

Område: energieffektiva fordon och farkoster, inklusive elektrifiering och användning 

Kontakt: Hanna Björk, Västtrafik AB, hanna.bjork@vasttrafik.se   

mailto:hanna.bjork@vasttrafik.se
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5.22. Elbilar och elbilsladdning i Falun 

Redan 2009 började Falu Energi & Vatten sin resa inom elbilism och laddning av elbilar. 
Företaget köpte då sin första elbil från norska Think och installerade kort därefter de första 
laddstationerna för elbilar i Falun. 

Falu Energi & Vatten insåg tidigt att de som energibolag, med ansvar för både produktion 
och distribution av elkraft, kommer att ha en avgörande roll för att möjliggöra elektrifiering 
av fordonsflottan. Därför tog de tidigt strategiska beslut för att lära sig mer om både 
tekniken och beteenden kring elbilar. I dag, 10 år senare, ser de att arbetet, som har kostat 
både tid och pengar, gett den avkastning de hoppats på – i form av kunskap, erfarenhet och 
marknadspositionering. Några av de satsningar som genomförts kring elbilism är följande: 

Publik laddinfrastruktur i Falu kommun: För att möjliggöra elbilsdrift i Falu 
kommun har det byggts ett starkt nät av publika laddstationer. I dag finns sex 
snabbladdningsstationer utspridda geografiskt vid viktiga knutpunkter. Det innebär att man 
aldrig har längre än 25 km till närmaste snabbladdningsstation, oavsett var man befinner sig 
i Falu kommun. Utöver snabbladdare har det även installerats destinationsladdare vid flera 
populära besöksmål. Under 2017 tog Falu kommun emot tredje pris i tävlingen Laddguldet, 
för bland annat den starka utbyggnaden av publik laddinfrastruktur. 

Förmånsbil till medarbetare: Våren 2014 erbjöds alla medarbetare på Falu Energi & 
Vatten en elbil som privat förmånsbil (personalbil) mot bruttolöneavdrag i tre år. Nästan 10 
procent av personalstyrkan (14 personer) valde att nappa på erbjudandet. Projektet var 
mycket lyckat och elbilsförarna blev viktiga missionärer för elbilen. Familjemedlemmar, 
grannar och vänner fick också möjlighet att testa elbil för första gången. Efter projektet 
kunde flera positiva resultat redovisas, t.ex. spridning av elbilsintresse, minskade 
drivmedelskostnader och framförallt – stora mängder fossilt drivmedel ersattes av förnybar 
lokalproducerad el. 

Informationsspridning: För att sprida och inhämta kunskap om elbilar och laddning har 
Falu Energi & Vatten jobbat med olika event och deltagit i olika forum och nätverk. Under 
2011–2016 medverkade de i projektet Elfordonsoffensiven, med delfinansiering från 
Energimyndigheten och under ledning av Power Circle. Inom detta projekt genomfördes en 
rad satsningar på informationsspridning. Bland annat nära kontakt med Faluns bilhandlare 
för att hjälpa dem med både kunskap och informationsmaterial om elbilsladdning i deras 
kundkontakter. Under 2012 och 2015 anordnades Elbilssalonger i Falun, där det mesta av 
vad som fanns på elbilsmarknaden vid respektive tidpunkt visades och kunde provköras. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Område: energieffektiva fordon och farkoster, inklusive elektrifiering och användning, 
förnybara och hållbara drivmedel  

Kontakt: Falu Energi & Vatten, Daniel Asplund daniel.asplund@fev.se   

mailto:daniel.asplund@fev.se
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5.23. Stolpe in för stad och land  

Kunskapsutbytet inom projektet ”Stolpe in för stad och land” har varit mycket givande och 
lett till konkreta laddstationer, exempelvis vid Piteå Golfklubb, Icemakers i Arjeplog och en 
stor bostadsrättsförening i Skellefteå. Men kanske än viktigare är att kommuner kunnat lära 
av varandra.  

Efter genomfört projekt har antalet snabbladdare ökat från 3 till 20,  och antalet 
destinationsladdare från 15 till 96. Även antalet snabbladdare för elbussar ökade stadigt 
under projekttiden. Flera av dessa har byggts med ekonomiskt stöd från projektet och flera 
av de övriga har tillkommit tack vare projektets kommunikations- och samverkansinsatser. 
Samtidigt har antalet laddfordon ökat.  

I samband med byggande av laddstationer är det viktigt att ha med tillgänglighet från 
början. Annars riskerar fysiska begränsningar att hindra tillgängligheten till infrastrukturer. 
Även skyltning till laddstationer behöver bli tydligare på vissa platser.  

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Norrbottens och Västerbottens laddbara fordonsflotta har ökat kraftigt. År 2016 fanns det 
färre än 100 rena elbilar, och tillsammans med laddhybriderna var de under 400 fordon. I 
slutet av 2018 utgjorde enbart elbilarna mer än 400 fordon och totalt fanns det cirka 1 400 
laddbara fordon. Men det är inte bara personbilarna som ökar; år 2016 fanns det 10 elbussar 
i Umeå och 2019 är antalet 35.  

Totalt har det inom ”Stolpe in för stad och land” laddats 162 000 kWh, vilket motsvarar 
108 000 mils körning. Koldioxidbesparingen är cirka 200 ton och energieffektiviseringen 
650 000 kWh. 

 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg  

Område: energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster inklusive el 

Kontakt: Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel region, anna.albinsson@biofuelregion.se   

 

  

mailto:anna.albinsson@biofuelregion.se
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5.24. Upphandling av samhällsbetalda persontransporter  

Uppsala kommun och Region Uppsala har ställt gemensamma, offensiva miljökrav i 
upphandling av dels färdtjänst, daglig verksamhet och skolskjuts, dels sjukresor med taxi.  

Kraven i de två upphandlingarna har skärpts för att bidra till ökad klimatnytta samt 
ytterligare miljö- och samhällsnyttor. I arbetet med marknadsanalys av möjliga krav, och för 
att underlätta leverantörernas omställning, har Uppsala kommun och Region Uppsala fört 
en gemensam dialog med den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst.  

Utfallet i upphandlingarna är 
att kraven skärps stegvis under 
avtalsperioden och berör dels 
andelen förnybart drivmedel, 
dels fordonsteknik där el- och 
gasbilar premieras. Dessa 
upphandlingar visar att det är 
fullt möjligt att skärpa 
miljökraven rejält, både i ett 
storstads- och ett 
glesbygdsperspektiv.  

 

 
Foto: Uppsala Taxi 

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Utifrån schablonberäkningar bidrar kraven till minskade utsläpp från cirka 680 000 liter 
diesel per år, som ersätts av biogas och/eller el. Utöver detta möjliggör upphandlingarna en 
utveckling av ny infrastruktur, bland annat i glesbygdsområden. Upphandlingarna har 
exempelvis direkt resulterat i planer på två nya gastankställen i länet. Grunden för kravet på 
en viss andel el- och gasbilar hänger samman med de lokala målen om förbättrad 
luftkvalitet, förbättrade lokala kretslopp och ökad krisberedskap. På sikt kommer 
upphandlingarna med stor sannolikhet även att leda till en förbättrad laddinfrastruktur i 
länet. 

Korta fakta om åtgärden 

Transport- och trafikslag: personresor väg 

Område: förnybara och hållbara drivmedel 

Kontakter: Maisa Young, Uppsala kommun maisa.young@uppsala.se; Jan Wikström, 
Region Uppsala,  jan.wikstrom@regionuppsala.se; Beatrice Torgnyson Klemme, BioDriv 
Öst, beatrice.torgnyson@biogasost.se  

mailto:maisa.young@uppsala.se
mailto:jan.wikstrom@regionuppsala.se
mailto:beatrice.torgnyson@biogasost.se
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5.25. 90 procent koldioxidreduktion med flytande biogas i Dagabs lastbil 

När trafiken ställer om till fossilfrihet är biogas ett av de drivmedel som bidrar till att 
Sverige kan nå målet om sjuttio procents minskning av transportutsläppen till 2030.  

Biogas och andra biodrivmedel är tillgängliga här och nu och har därför stor betydelse för 
möjligheterna att redan nu börja minska koldioxidutsläppen från trafiken. 

Scania har ett brett produktprogram för olika biodrivmedel. Gasmotorerna har förfinats 
över flera produktgenerationer och kan i dag matcha dieselmotorernas prestanda och 
vridmoment, samtidigt som gasdriften ger en karaktäristiskt mjuk gång. 

Biogas finns i komprimerad eller nedkyld flytande form. Komprimerad gas passar för 
kortare transporter, som distribution och stadsbusstrafik. Flytande gas har högre 
energiinnehåll per volymenhet och är lämplig för fjärrtransporter. Gasmotorer är också 
tystare i drift än dieselmotorn. Med lågbullercertifieringen PIEK, är det möjligt att köra i 
innerstadsmiljö under tider på dygnet då annan trafik är förbjuden.  

 
 
 
 
 
 
Dagab är en 
viktig Scania-
kund som i dag 
har flera gasbilar 
som kör både på 
komprimerad gas 
och flytande. 

Fördelen med flytande gas är att man kan köra längre – cirka 100 mil -- på en tankning. 
Dagabs Scanialastbil, som körs på flytande gas, går i trafik sedan i januari 2019 och kör i 
regional distribution 20–30 mil varje dag. Den största skillnaden mot en diesellastbil är 
tankningen, och Dagab har utbildat sina chaufförer i hantering och tankning. Förutom den 
koldioxidminskning på 90 procent som Dagab har uppnått genom att köra på flytande 
biogas, är bilen mycket uppskattad hos chaufförerna, tack vare dess tysta gång. 

Korta fakta om åtgärden 

Transport- och trafikslag: godstransporter, väg 

Område: förnybara och hållbara drivmedel 

Kontakt: Scania Sverige, Jessica Björkquist, jessica.bjorkquist@scania.com  

 

mailto:jessica.bjorkquist@scania.com
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5.26. The perfect Flight - klimatoptimerad flygning 

Den 16 maj 2019 landade världens mest klimateffektiva flygning på Bromma flygplats – The 
Perfect flight. 

Med ett fullsatt propellerflygplan av modellen ATR 72-600 genomförde BRA en helt 
klimatoptimerad flygning mellan Halmstad och Stockholm Bromma, för att visa hur 
klimatsmart det går att flyga med dagens teknik. Flygningen var ett samarbete mellan BRA, 
flygplanstillverkaren ATR, leverantörerna av biobränsle Air BP och finska Neste samt 
Halmstad City Airport och Stockholm Bromma Airport. 

Med 50 procent fossilfritt biobränsle i 
tanken, en optimerad flyghöjd, en 
långsammare inflygning, rakast 
möjliga flygväg och det faktum att ATR 
72 redan är ett väldigt bränslesnålt 
flygplan, så lyckades BRA minska de 
fossila utsläppen av CO2 med hela 46 
procent jämfört med samma flygresa 
med fossilt bränsle. Flygplanstypen, 
turboprop, ger inte upphov till några 
höghöjdseffekter eftersom flygningarna 
aldrig sker så högt. 

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Det finns goda möjligheter att minska inrikesflygets klimatpåverkan. Detta var en helt vanlig 
flygning inom ramen för ordinarie tidtabell. De fossila utsläppen minskade med totalt 49 
procent genom:   

• optimerad flygrutt och flygteknik – 116 liters bränslebesparing genom optimerad 
flygning 

• val av flygplan – turbopropflygplan är extremt bränsleeffektiva, och tar bort alla 
höghöjdseffekter från flygningen 

• val av biobränslen – 50 procents inblandning av hållbart producerat biobränsle från 
Finland reducerade de fossila utsläppen. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, luftfart 

Område: energieffektiva fordon och farkoster, inklusive elektrifiering och användning samt 
förnybara och hållbara drivmedel 

Kontakt: BRA Sverige AB, Anna Soltorp, anna.soltorp@flygbra.se  

mailto:anna.soltorp@flygbra.se
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5.27. Sparsam körning till sjöss 

Ecoshipping är sjöfartens egen variant på ecodriving. Trafikverkets färjerederi utbildar alla 
befälhavare och resultaten är goda.  

Färjerederiets alla befälhavare får utbildning i ecoshipping. Körning i simulator visar på upp 
till 40 procent bränslebesparing. För att mäta i verklig trafik har Färjerederiet installerat 
energimätningssystem på den frigående färjan Nina som går mellan Vaxholm och Rindö. 
Mätningarna visar en genomsnittlig besparing på 10–15 procent, men variationerna är stora.  

Energimätningssystem är ett mycket bra stöd för att tillämpa ecoshipping, och Färjerederiet 
har precis beställt energimätningssystem till ytterligare 26 färjor.  

 

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Ecoshipping handlar om att köra enligt fastställd tidtabell men så snålt som möjligt. Totalt 
har koldioxidutsläppen minskat med cirka 3 procent sedan utbildningen infördes brett i 
Färjerederiet. Lösningen bidrar även till minskade utsläpp av luftföroreningar, minskat 
buller, minskat slitage på maskineri och färja samt högre komfort för passagerarna och 
minskat slitage på färjelägena vid mjukare angöring. Kostnaden för en kurs är 22 500 kr och 
innebär 3 dagar med helpension.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor och godstransporter med sjöfart 

Område: energieffektiva fordon och farkoster inklusive elektrifiering och användning 

Kontakt: Peter Jansson Peterberg, miljösamordnare på Färjerederiet, 
peter.peterberg@trafikverket.se     

mailto:peter.peterberg@trafikverket.se
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