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Sammanfattning
I Trafikverkets regleringsbrev för budgetåret 2020 ges Trafikverket ett uppdrag om prognoser inom
transportområdet: ”Trafikverket ska redogöra för hur myndighetens alternativa
prognosscenarier bland annat beskriver en minskad trafikutveckling som kan uppstå till följd av
beslutad och aviserad politik samt i förhållande till de mål som gäller för transportområdet, som
inkluderar klimatmålet för transportsektorn. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Infrastrukturdepartementet) senast 16 mars 2020.” Svaret på regeringsuppdraget utgörs av denna
rapport inklusive de två underlagsrapporterna Trafikprognoser och kompletterande analyser och
Beskrivning av Scenarioverktyget.

Bakgrund
Det klimatpolitiska ramverket anger att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska
minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Dagens politiska beslut räcker inte
för att målen ska nås. Den absoluta merparten av koldioxidutsläppen (92 procent år 2018) från
inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Därför behöver åtgärder fokuseras mot att minska
utsläppen från vägtrafiken för att det nationella målet ska nås.
Vägtrafikens klimatpåverkande utsläpp kan minskas genom tre faktorer1:


större andel elfordon och energieffektivare bränslefordon



ökad andel förnybara drivmedel



minskat vägtrafikarbete.

För att minska riskerna och för att nå målen på ett kostnadseffektivt sätt bör komponenter från alla
tre delarna ingå. Vägtrafiken kan behöva minska – tillgången till biobränslen och
introduktionstakten för eldrift är avgörande för hur snabbt utsläppen kan minska. Att minska
vägtrafikarbetet kräver ekonomiska styrmedel, samtidigt som förbättrade alternativ till
vägtransporter såsom förtätning, kollektivtrafik, gång och cykel kan bli mer attraktiva. Det senare
bidrar också till andra mål, såsom ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och ökad hälsa.

Strategiska vägval och beslut
Fordon med lägre utsläpp – hur snabbt kan det gå?
Globalt sett är elektrifiering av vägtrafiken den dominerande strategin för att minska utsläppen av
växthusgaser. Sverige har höga ambitioner, men eftersom fordonsflottan omsätts relativt långsamt
kan inte den andel av trafikarbetet som är elektrifierad 2030 bli hur hög som helst, och enbart
elektrifiering räcker därför inte för att nå klimatmålet 2030. En avgörande fråga för
transportsektorns elektrifiering är utbyggnad av laddinfrastruktur. Även energieffektivisering av
bränslefordon bidrar till att minska utsläppen både till 2030 och till 2045. För att skynda på
omställningen behövs också ekonomiska styrmedel, åtminstone inledningsvis.

1

Utgår från Strategisk plan för omställning av transportsystemet till fossilfrihet (SOFT)
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Förnybara drivmedel – vad avses med hållbar användning?
Det är sannolikt fullt möjligt att nå de svenska klimatmålen genom en ökad användning av
biodrivmedel. Det strategiska valet handlar om huruvida Sverige ska utnyttja fördelen med god
tillgång till råvaror för att tillverka biodrivmedel för användning i transportsektorn eller om man ska
hålla nere användningen av biodrivmedel med hänsyn till att det är en globalt begränsad resurs.
Detta hänger samman med på vilket sätt Sverige ska vara ett ”föregångsland”.
Olika strategier har olika risker: en storskalig satsning på biodrivmedel kan bli olönsam om framtida
efterfrågan visar sig vara låg, och satsningen kan försena elektrifieringen. Det finns också en
osäkerhet om den framtida prisutvecklingen för biodrivmedel. En ökad global efterfrågan kan
påverka priset väsentligt och därmed minska efterfrågan i Sverige, eller öka kostnaderna för att nå
klimatmålen. En analys av vilken roll biodrivmedel kan spela i svensk och global klimatpolitik går
dock långt utöver syftet med denna rapport.
Minskat trafikarbete – vilken effekt har åtgärder som förbättrar alternativen till
vägtrafik?
Minskat trafikarbete kan åstadkommas med två grupper av åtgärder som minskar bil- och
lastbilstrafiken genom:


ökade generaliserade2 transportkostnader, till exempel höjda drivmedelsskatter,
kilometerskatter, höjda parkeringsavgifter, förändrat reseavdrag, sänkta hastighetsgränser med
mera. Här finns i flera fall ett gott empiriskt underlag för att bedöma effekterna av åtgärderna.
Nackdelen är att de vanligen medför minskad tillgänglighet och ökade transportkostnader för
medborgare och näringsliv, med olika typer av samhälls- och välfärdsförluster som följd. Dessa
förluster kan dock i vissa fall minskas genom att man använder åtgärder i den andra gruppen,
det vill säga förbättrade alternativ



förbättrade alternativ och effektivare användning, till exempel att bygga tätt och
kollektivtrafiknära; utforma staden utifrån gång, cykel, kollektivtrafik och samordnade
godstransporter; stimulera bildelning, satsa på kollektivtrafik och godstransporter på järnväg
och sjöfart, längre och tyngre lastbilar samt effektivare logistik. Effekterna på vägtrafiken är här
mer osäkra. Vissa bedömningar tyder på betydande potential medan andra bedömningar tyder
på att effekterna kan vara små. Dessa åtgärder kan dock öka acceptansen för åtgärder i den förra
kategorin och göra dem effektivare och enklare att genomföra. Många av åtgärderna är också
motiverade att genomföra på grund av sina egna, direkta positiva effekter.

Scenarioanalyser
I rapporten presenteras åtta kvantitativa scenarier som belyser olika strategiska inriktningar för att
nå klimatmålen. Fokus ligger på varierad användning av biodrivmedel i kombination med olika
nivåer på vägtrafikarbetet.
Scenarierna kan kortfattat beskrivas:
 scenario A: nuvarande politik – når inte målet
 scenario B: höjd reduktionsplikt – når målet utan större påverkan på vägtrafiken men kräver en
användning av 29 TWh biodrivmedel (jämfört med dagens 17 TWh)
 scenario C1: höjd bränsleskatt – når målet med 20 TWh biodrivmedel genom minskad vägtrafik
till följd av högre körkostnader för bränslebilar
2

I begreppet ”generaliserade kostnader” inkluderas även kostnaden för ökad restid och andra aspekter som
påverkar efterfrågan på transporter utöver de direkta kostnader som är förknippade med transporten.
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scenario C2: höjd bränsleskatt och kilometerskatt – når målet med 20 TWh biodrivmedel
genom minskad vägtrafik till följd av högre körkostnader för både bränsle- och elbilar
scenario C3: ytterligare högre bränsle- och kilometerskatt – når målet med 13 TWh
biodrivmedel genom minskad vägtrafik till följd av högre körkostnader för både bränsle- och
elbilar
scenario C4: ännu högre bränsleskatt – når målet med 13 TWh biodrivmedel genom minskad
vägtrafik till följd av högre körkostnader för bränslebilar
scenario D1: höjd bränsle- och kilometerskatt tillsammans med ett antagande om att biltrafiken
minskar med 10 procent och lastbilstrafiken med 5 procent till följd av andra åtgärder – når
målet med 20 TWh biodrivmedel
scenario D2: samma som D1 men med högre bränsleskatt – når målet med 13 TWh
biodrivmedel
scenario D3: ännu högre bränsleskatt men samma kilometerskatt som i D1 och D2, tillsammans
med ett antagande om att biltrafiken minskar med 18 procent och lastbilstrafiken med 12
procent till följd av andra åtgärder – når målet med 13 TWh biodrivmedel.

En översiktlig bild av analyserna med Scenarieverktyget ges av figurerna 1 och 2 nedan.

Figur 1. Analyserade scenarier till 2030

Figur 1 visar att vägtrafikarbetet varierar stort mellan de olika scenarierna. Ju mindre biodrivmedel
som används, desto mer behöver vägtrafiken minska jämfört med referensscenariet för att nå målet.
Bensin- och dieselpriset påverkar både trafikarbetet och andelen elektrifiering – högre bränslepriser
ger mindre trafik och mer elektrifiering. I den körkostnad som anges i tabellen ingår både
bränslekostnad och övriga fordonskostnader.
I nedanstående diagram illustreras hur målet kan nås med olika kombinationer av biodrivmedel och
trafikminskning (jämfört med referensscenariot). De två linjerna i diagrammet visar möjliga
kombinationer av biodrivmedelsmängd och trafikminskning för att nå målet, givet två olika
antaganden om fordonsflottans genomsnittliga förbrukning. Den övre, blå linjen representerar ett
antagande om relativt låg elektrifiering och fordonseffektivisering, motsvarande scenario A. Den
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undre, orangea linjen representerar ett antagande om högre elektrifiering, motsvarande scenarierna
C1/C3/D1. Ju effektivare fordon desto längre nedåt vänster i diagrammet kommer man, det vill säga
att målet kan nås med mindre biodrivmedel och/eller mindre trafikminskning. Varje röd prick
motsvarar ett scenario, alltså en kombination av biodrivmedelsanvändning, trafikminskning och
genomsnittlig fordonsförbrukning som når målet.

Figur 2. Kombinationer av biodrivmedel och trafikminskning som når målet

Figur 3 illustrerar scenarierna på ett annat sätt, nämligen hur mycket fyra olika faktorer bidrar till
att minska utsläppen: energieffektivisering av bränslefordon (jämfört med utgångspunkten 2010),
elektrifiering, biodrivmedel, och minskad vägtrafik (jämfört med referensscenariet 2030). Det bör
noteras att det totala minskningen uttryckt i procent till följd av två eller fler av delarna beräknas
genom multiplikation. Biodrivmedel ger det enskilt största bidraget till koldioxidminskningen i alla
måluppfyllande scenarier.

Figur 3. Minskningsbidrag i olika scenarier till 2030
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Trafikverkets analyser visar:
Klimatmålet kan nås utan att vägtrafikarbetet påverkas nämnvärt i förhållande till referensscenariot,
genom hög elektrifieringstakt, effektivare bränslefordon och en utökad reduktionsplikt om man
använder cirka 30 TWh biodrivmedel i för inrikes vägtrafik. Det är en större volym än dagens cirka
17 TWh.
För att användningen av biodrivmedel ska bli väsentligt lägre än 30 TWh, samtidigt som målet nås,
måste vägtrafikens utveckling sannolikt begränsas i förhållande till referensscenariot.
En snabb teknikutveckling, särskilt för elektrifieringsgraden i vägtrafiken, minskar behovet av att
hålla tillbaka trafikutvecklingen för att begränsa efterfrågan på biodrivmedel. Till 2030 bedöms det
dock vara svårt att öka el-andelen väsentligt över de cirka 30 procent som antas i Trafikverkets
analyser.
Om man vill begränsa användningen av biodrivmedel i vägtrafiken till 10–15 TWh (jämfört med
dagens 17 TWh) och samtidigt nå klimatmålet krävs att vägtrafiken minskar väsentligt jämfört med
referensscenariet. För att uppnå en sådan vägtrafikminskning genom höjda bränsleskatter visar
beräkningarna att det krävs skattenivåer som medför cirka en fördubbling av den totala
körkostnaden3 för bränslebilar och ännu mer för lastbilar. Det skulle medföra att avsevärda
tillgänglighetsförluster uppstår för både människor och godstransporter.
Ett högre pris på biodrivmedel än vad som antagits i analyserna skulle, förutsatt att
reduktionsplikten bibehålls, ge högre drivmedelspriser vid pump. Därmed skulle körkostnaderna för
bränsledrivna bilar öka, vilket kan dämpa vägtrafikarbetet. Ett sådant scenario har inte analyserats
specifikt, men effekten blir ungefär densamma som om bränsleskatterna ökas.
Tillgänglighetsförlusterna till följd av ökade körkostnader fördelar sig ganska jämnt mellan olika
delar av landet, men de blir större för hushåll utanför tätorter. Det behöver studeras närmare hur
oönskade fördelningseffekter kan motverkas genom alternativa utformningar av styrmedlen.
En minskning av biltrafiken kan vara möjlig att åstadkomma på andra sätt än genom ökade
körkostnader, som till exempel förbättrade alternativ, effektivare användning, sänkta
hastighetsgränser och andra typer av ekonomiska styrmedel, såsom högre parkeringsavgifter. Dessa
effekter är dock osäkra och behöver studeras närmare.
En kraftig minskning av vägtrafiken, i förhållande till referensscenariot, kan inte åstadkommas
enbart genom att minska trafiken i storstadsområdena och andra större städer. Det beror på att
trafikarbetet i dessa områden endast utgör mindre än hälften av det totala biltrafikarbetet. Inte
heller kan man bara rikta in sig på den del av biltrafiken som utgörs av arbetsresor, vilka utgör
mindre än en fjärdedel av det totala biltrafikarbetet. Människor på landsbygden, särskilt
låginkomsttagare, kommer därför att påverkas i samma utsträckning som de som bor i större städer.
Det är samtidigt svårare att kompensera denna tillgänglighetsförlust även med stora satsningar på
alternativa resmöjligheter som kollektivtrafik, cykel och gång. Det kan medföra ett behov av andra
typer av riktad kompensation till dessa grupper.

3

I den totala körkostnaden ingår dels bränslekostnad, dels kostnaden för fordonet som t ex service och
värdeminskning. I utgångsläget utgör bränslekostnaden ungefär hälften av den totala körkostnaden. Det
betyder alltså att t ex en fördubbling av den totala körkostnaden motsvarar en tredubbling av
bränslekostnaden.
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Enligt Trafikverkets analyser är det ”lättare” att nå en minskning av koldioxidutsläppen med 90
procent till 2040 än att nå målet 70 procent till 2030. Elektrifieringen av vägtrafiken bör då ha
kommit betydligt längre. Även för samhällsplaneringsåtgärder som till exempel förtätning och
utökad kollektivtrafik med mera finns möjlighet att åstadkomma mer på längre sikt än på kort.
Analyserna visar också att det krävs mindre biodrivmedel 2040 än 2030 för att nå målen, trots ökad
vägtrafik, eftersom elektrifieringsgraden ökar.
En fördel med minskad vägtrafik är att det bidrar till uppfyllelsen av andra hållbarhetsmål som
trafiksäkerhet, buller och utsläpp av partiklar. Sådana effekter har inte kunnat studeras för alla
scenarier, men en observation är att trafikminskningen kan ge upphov till betydande
trafiksäkerhetsvinster.
Kraftigt höjda drivmedelsskatter ger effekter i transportsystemet men också på produktion och
inkomster i landet. En indikativ beräkning baserad på tidigare genomförda analyser tyder på att
tillgänglighetsförluster i transportsystemet till följd av kraftigt höjda drivmedelsskatter endast
fångar en mindre del av de totala välfärdsförlusterna. Slutsatsen är alltså att effekterna på
produktion och inkomster kan vara större än effekterna i transportsystemet.
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1. Inledning
1.1.

Bakgrund

I Trafikverkets regleringsbrev för budgetåret 2020 ges Trafikverket ett uppdrag om prognoser inom
transportområdet:
”Trafikverket ska redogöra för hur myndighetens alternativa prognosscenarier bland annat
beskriver en minskad trafikutveckling som kan uppstå till följd av beslutad och aviserad politik samt
i förhållande till de mål som gäller för transportområdet, som inkluderar klimatmålet för
transportsektorn. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet)
senast den 16 mars 2020.”
Det klimatpolitiska ramverket, som beslutades av riksdagen i juni 2017, anger att utsläppen från
inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast till år 2030, jämfört
med 2010. Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg ingår i EU:s system
för handel med utsläppsrätter. Från år 2045 är målet nettonollutsläpp för inrikes transporter och
det gäller alla trafikslag. Den absoluta merparten av koldioxidutsläppen (93 procent år 2017) från
inrikes transporter kommer från vägtrafiken, varav cirka två tredjedelar från personbilar och cirka
en tredjedel från lastbilar och bussar. Därför behöver åtgärder fokuseras mot att minska utsläppen
från vägtrafiken för att det nationella målet ska nås. På längre sikt behöver alla fossilberoende
transporter, inklusive internationella flygresor och sjötransporter, också minska sina utsläpp av
växthusgaser för att nå nettonollutsläpp till år 2045. Flera bedömare anser att dagens politiska
beslut inte är tillräckliga för att nå målen4. Med beslutade åtgärder (styrmedel och fysiska åtgärder)
beräknas (enligt bland annat Trafikverket och Naturvårdsverket) utsläppen av växthusgaser från
inrikes transporter minska med 33–40 procent jämfört med 2010. Åtgärderna räcker alltså inte till
för att nå målet.
I ”Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet” (SOFT) 5 anges tre sätt att
minska utsläppen från transportsektorn: fordon med lägre utsläpp per kilometer, ökad andel
förnybara drivmedel och minskat vägtrafikarbete.
I SOFT anges också att ”Prissättning av utsläpp (genom koldioxidskatt) är grunden för en
samhällsekonomisk kostnadseffektiv omställningspolitik. Samtidigt finns det omständigheter som
motiverar annan kompletterande styrning”. Vidare sägs att ”Omställningen ska genomföras på ett
sätt som gör att målen nås till så låga kostnader för samhället som möjligt”.
I regeringsuppdraget ”Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser” (TRV
2016:111), redovisade Trafikverket fyra scenarier som alla innebär kraftigt minskade utsläpp av
växthusgaser från transportsystemet. I det första scenariet nås en minskning av utsläppen med 60
procent genom energieffektivisering, elektrifiering och biodrivmedel utan att efterfrågan på
4

https://www.klimatpolitiskaradet.se/arsrapport-2019/ och
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6879-0.pdf?pid=24382
5
Ett samarbete mellan de sex myndigheterna Trafikverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket,
Trafikanalys och Transportstyrelsen
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transporter och trafikarbete påverkas så mycket i förhållande till dåvarande basprognos. I det andra
scenariot nås 80 procents minskning huvudsakligen genom ytterligare användning av biodrivmedel.
I scenario tre och fyra är utgångspunkten att utsläppen ska minska med 80 procent, samtidigt som
användningen av biodrivmedel begränsas, vilket kräver minskat vägtrafikarbete i förhållande till
basprognosen. I scenario tre är strategin att den minskade vägtrafiken ska åstadkommas med
ekonomiska styrmedel i kombination med stora satsningar på bebyggelseplaneringen mot större
närhet, ökad tillgänglighet med kollektivtrafik, gång och cykel samt samordnade varutransporter i
städerna. I scenario fyra är strategin att vägtrafiken minskas enbart genom kraftfulla ekonomiska
styrmedel, vilket leder till påtagliga tillgänglighetsförluster. Trafikverket kunde dock inte presentera
kvantitativa analyser baserade på etablerade effektsamband eller prognosmodeller som visade hur
trafikminskningarna kunde åstadkommas med styrmedel och andra åtgärder.
Befintliga analyser visar således att utsläppen kan minskas med i storleksordningen 60 procent
genom energieffektivisering, elektrifiering och begränsad användning av biodrivmedel utan att
trafikarbetet påverkas mer än marginellt. I ovan nämnda regeringsuppdrag 6 redovisades en
användning av cirka 14 TWh biodrivmedel i ett sådant scenario 7.
Att nå hela vägen till en minskning med 70 procent kräver därmed ytterligare åtgärder. Men det
finns delade meningar om hur detta ska gå till och om förutsättningarna för olika vägval.
Diskussionen handlar framför allt om huruvida det är hållbart om det sker genom en stor
användning av biodrivmedel eller om en minskad biltrafik är en förutsättning. Att snabba på
utvecklingen mot ökad eldrift ses också som en möjlighet. Dessa aspekter är föremål för olika
synsätt. De förknippas också med osäkerhet, framför allt i följande avseenden:


Elektrifieringstakten för personbilar. Bedömningarna av hur stor andel av
personbiltrafiken som kommer att drivas med el 2030 varierar från 15 till 50 procent.



Förutsättningar för ökad användning av biodrivmedel. Det finns olika uppfattningar om
hur mycket biodrivmedel som är lämpligt att använda för inrikes vägtrafik ur ett
hållbarhetsperspektiv. Det finns också en osäkerhet om den framtida prisutvecklingen för
biodrivmedel. En ökad global efterfrågan kan höja priset för bensin och diesel med hög
andel biodrivmedel väsentligt, och därmed minska efterfrågan i Sverige. Motsvarande
diskussion förekommer beträffande ökad efterfrågan på batterier, fordon och infrastruktur.



Förutsättningar för minskat vägtrafikarbete. Det finns skilda uppfattningar om
möjligheten att genomföra8 åtgärder som förtätning, funktionsblandning, utformning
utifrån gång, cykel och kollektivtrafik, ökad kollektivtrafik med mera. Det finns dessutom
skilda uppfattningar om hur effektiva dessa åtgärder är för att minska efterfrågan på
biltransporter. Om effekterna är små krävs ekonomiska styrmedel som ökar körkostnaderna
kraftigt, för att den framtida biltrafiken ska minska mer än marginellt i förhållande till
nuvarande prognoser.

6

Till exempel ”Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser, Trafikverket 2016:111”
Detta scenario inkluderade även energieffektiv användning såsom lägre hastighetsgränser och sparsam
körning som reucerade energianvändningen med 15 procent . Utom denna åtgärd behövdes 22 TWh
biodrivmedel för att nå 60 procent reduktion.
8
Möjligheten att genomföra handlar om politiska beslut både när det gäller lagstiftning och budget, samt
om det går att genomföra till 2030
7
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Det finns argument för att inte fokusera på en eller två av dessa aspekter. Ansträngningar bör göras
både genom att driva på elektrifieringsgraden och tillverkningen av biodrivmedel samt att
genomföra kostnadseffektiva åtgärder för att minska efterfrågan på vägtransporter. Inte minst det
senare kan ge synergieffekter med andra hållbarhetsmål.
Kvantitativa analyser krävs för att få en uppfattning om storleken på de styrmedel och åtgärder som
kan krävas för olika strategiska inriktningar.

1.2.

Syfte

Vägtrafikens klimatpåverkande utsläpp kan, som tidigare nämnts, minskas på tre sätt 9:



högre andel elfordon och energieffektivare bränslefordon



ökad andel förnybara drivmedel



minskat vägtrafikarbete.

För att minska riskerna och för att nå målen på ett kostnadseffektivt sätt bör komponenter från alla
tre delarna ingå. Vägtrafiken kan behöva minska – tillgången till biobränslen och
introduktionstakten för eldrift är avgörande för hur snabbt utsläppen kan minska. Att minska
vägtrafikarbetet kräver ekonomiska styrmedel, samtidigt som förbättrade alternativ till
vägtransporter såsom förtätning, kollektivtrafik, gång och cykel kan bli mer attraktiva.
Syftet med denna rapport är att beskriva strategiska vägval i dessa tre avseenden. Rapporten
beskriver kvantitativa analyser av hur olika strategier för fordon, bränslen och förändringar i
vägtrafikarbete kan bidra till att vi når klimatmålen, för att på så sätt ge underlag för ett antal
strategiska vägval. Ett antal scenarier redovisas och alla når klimatmålet 2030, men olika strategier
bidrar i olika hög grad och genomförs på olika sätt. Fördelar, nackdelar och risker med olika
strategier, styrmedel och åtgärder beskrivs och analyseras översiktligt. Även effekter på andra mål
redovisas översiktligt. Analysarbetet har huvudsakligen genomförts under 2019. Tillsammans med
rapporten redovisas de två underlagsrapporterna Trafikprognoser och kompletterande analyser
och Beskrivning av Scenarioverktyget.
En del av de styrmedel och åtgärder som analyseras för att minska utsläppen kan även påverka
möjligheterna att nå andra mål, såsom trafiksäkerhet, aktiv mobilitet 10, landsbygdens behov av
grundläggande tillgänglighet med mera.
Parallellt har Trafikverket tagit fram ett kunskapsunderlag om begränsad klimatpåverkan och
energieffektivisering. Det innehåller mer detaljerade beskrivningar om energieffektivisering,
elektrifiering, biodrivmedel och transporteffektivt samhälle. Det beskriver också vad Trafikverket
kan göra för att bidra till att klimatmålet nås, i sitt uppdrag att lämna stöd till andra aktörer, ta fram
kunskap och att bygga, driva och underhålla statliga vägar och järnvägar. Detta underlag publiceras i
rapportform under våren.

9

Utgår från Strategisk plan för omställning av transportsystemet till fossilfrihet (SOFT)
Med aktiv mobilitet menas hälsofrämjande förflyttning genom att gå och cykla

10
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2. Strategiska vägval
2.1.

Större andel elfordon och energieffektiva bränslefordon

Globalt sett är elektrifiering av vägtrafiken den dominerande strategin för att minska utsläppen av
växthusgaser. I Sverige är andelen laddbara fordon relativt hög jämfört med andra länder, och flera
bedömare förväntar sig att den ska öka snabbt under 2020-talet. På ett par decenniers sikt torde
elektrifiering vara huvudstrategin för att få vägtrafiken fossilfri. Men eftersom fordonsflottan
omsätts relativt långsamt kan inte den andel av trafikarbetet som är elektrifierad 2030 bli hur hög
som helst, och elektrifiering räcker därför inte för att nå klimatmålet till 2030. Bedömningar av hur
mycket elektrifiering kan minska utsläppen till år 2030 för lätta fordon varierar från 15 till 50
procent, se även 2.4.1. Det finns också potential att minska utsläppen per kilometer från nysålda
bränsledrivna fordon. Utöver det kan även mer energieffektiv användning genom lägre hastigheter
och mer sparsam körning bidra till ytterligare utsläppsminskningar från såväl nya som gamla
bränslefordon.
Sverige har höga ambitioner för elektrifieringen, och har också på flera sätt goda möjligheter att
ligga långt framme och därmed vara ett föregångsland. Elektrifieringen kan skyndas på med olika
typer av ekonomiska styrmedel (till exempel bonus-malus och utformning av regler för förmånsbil),
samt ökad tillgång till laddinfrastruktur. Även om den absoluta merparten av laddningen kommer
att vara ”hemmaladdning” så krävs tillgång till offentlig eller semioffentlig laddinfrastruktur för att
laddbara fordon ska kunna nå väsentliga marknadsandelar, och inte bli hänvisade till nischer som
andrabilar eller stadsdistribution. På vilket sätt och i vilken takt rikstäckande, offentlig
laddinfrastruktur ska byggas ut är en strategisk fråga där ett antal vägval behöver göras, till exempel
när det gäller ansvarsfördelning mellan offentlig sektor och näringsliv.

2.2.

Förnybara drivmedel

Biodrivmedel har fördelen att relativt enkelt kunna ersätta fossila drivmedel, med begränsade eller
inga ändringar av fordonen. I dag används enligt redovisningen ”Drivmedel 2018” från
Energimyndigheten 21 TWh, vilket motsvarar 23 procent av drivmedelsanvändningen 11. Inom
vägtrafiken blir dock andelen lägre eftersom en del av dieseln som har högre andel av förnybart
används av arbetsmaskiner. För vägtrafik var användningen enligt klimatrapporteringen 16 TWh
2018 vilket motsvarar cirka 22 procent.
Givet den troliga utvecklingen av fordonsegenskaper (inklusive elektrifiering) och trafikarbete skulle
det sannolikt vara fullt möjligt att nå de svenska klimatmålen genom en ökad användning av
biodrivmedel. Problemet är att utbudet av biodrivmedel är begränsat, särskilt i ett globalt
perspektiv. I dag importeras en stor del av biodrivmedlen som används i den svenska
transportsektorn. I Sverige är dock tillgången till råvaror som skulle kunna bli biodrivmedel mycket
god i relation till folkmängden. Stora mängder används i dag till värme- och energiproduktion,
pappersmassa med mera.
Hur mycket biodrivmedel som bör användas i den svenska transportsektorn beror på vilken
övergripande strategi man väljer för biodrivmedlens roll i svensk och global klimatpolitik. Den
frågan hänger i sin tur samman med i vilken mening Sverige ska vara ett föregångsland i den globala
klimatomställningen. En tolkning av ”föregångsland” är att vi snabbt ska minska våra utsläpp med
11

Figur 10 sidan 30: https://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/drivmedel-2018.pdf
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de metoder som bäst passar vår specifika situation, och därmed inspirera andra länder att minska
sina utsläpp på de sätt som bäst passar dem. Med en sådan tolkning kan en omfattande svensk
användning av biodrivmedel vara en logisk lösning. En annan tolkning av ”föregångsland” är att vi
ska minska våra utsläpp genom att utveckla teknik och metoder som andra sedan kan använda. Med
den tolkningen kan en klok strategi vara att bygga upp inhemsk produktion av biodrivmedel, som
kan användas i den svenska transportsektorn på medellång sikt och sedan i allt högre grad
exporteras vartefter svensk transportsektor elektrifieras. Ett sätt att stimulera uppbyggnad av
biodrivmedelsproduktion kan vara att garantera efterfrågan genom exempelvis reduktionsplikt. På
ännu längre sikt kan biodrivmedlen användas i den internationella sjö- och flygsektorn, eftersom det
är svårare att elektrifiera sjöfart och flyg. En tredje tolkning av ”föregångsland” är att vi ska minska
utsläpp med metoder som andra länder direkt kan kopiera. Med en sådan tolkning bör inte Sveriges
användning av biodrivmedel överstiga en nivå som andra länder skulle kunna kopiera.
Frågan kompliceras också av att det hittills är få andra länder som ser biodrivmedel som en viktig
strategi för att minska utsläppen. Snarare finns i många länder utbredd skepsis eller direkt motstånd
mot biodrivmedel, eftersom man befarar negativa konsekvenser som exempelvis ökad avskogning
eller konkurrens med matproduktion. Sverige skulle här kunna vara ett föregångsland genom att
visa att omfattande biodrivmedelsproduktion kan vara långsiktigt hållbar.
En analys av vilken roll biodrivmedel bör spela i svensk och global klimatpolitik går dock långt
utöver syftet med denna rapport. Olika strategier har också olika risker:


Om man exempelvis väljer att bygga upp en stor svensk biodrivmedelsproduktion och om
framtida efterfrågan visar sig vara låg, kan man ha slösat bort pengar.



Om storskalig satsning på biodrivmedel exempelvis försenar elektrifieringen kan man ha
tappat tempo i omställningen.



Det finns också en osäkerhet om den framtida prisutvecklingen för biodrivmedel. En ökad
global efterfrågan kan påverka priset väsentligt och därmed minska efterfrågan i Sverige,
eller öka kostnaderna för att nå klimatmålen.

2.3.

Minskat trafikarbete

Bil- och lastbilstrafiken kan minskas med flera olika åtgärder, som kan delas in i två grupper:


ökade generaliserade12 transportkostnader såsom höjda drivmedelsskatter,
kilometerskatter, höjda parkeringsavgifter, förändrat reseavdrag, sänkta hastighetsgränser
och minskad tillgång till parkering



förbättrade alternativ och effektivare användning såsom att bygga tätt och
funktionsblandat, centralt och kollektivtrafiknära, utforma staden och infrastrukturen
utifrån ordningen gång, cykel, kollektivtrafik och samordnade godstransporter, stimulera

12

I begreppet ”generaliserade kostnader” inkluderas även kostnaden för ökad restid och andra aspekter som
påverkar efterfrågan på transporter utöver de direkta kostnader som är förknippade med transporten.
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bildelning, digitala möten och effektiv e-handel, satsa på kollektivtrafik och godstransporter
på järnväg och sjöfart, längre och tyngre lastbilar samt effektivare logistik.
Begreppet ”transporteffektivt samhälle” används ibland för att beteckna ett samhälle med hög
tillgänglighet men relativt sett lågt vägtransportarbete. Åtgärder som gör att vägtransportarbetet
minskar medan tillgängligheten inte försämras (märkbart) kan då definieras som
”transporteffektivisering”. Åtgärder från båda grupperna kan i princip vara
transporteffektiviserande – det beror på vilka effekter de har, och även på förutsättningarna i olika
specifika situationer.
Det finns ett relativt solitt empiriskt underlag för att bedöma effekterna av åtgärderna i den första
gruppen, eftersom det finns lång erfarenhet och omfattande forskning. Nackdelen med dessa
åtgärder är dock att de vanligen medför minskad tillgänglighet och ökade transportkostnader för
medborgare och näringsliv, med olika typer av samhälls- och välfärdsförluster som följd. Dessa
förluster kan dock i vissa fall minskas genom att använda åtgärder i den andra gruppen, det vill säga
förbättrade alternativ.
Effekterna på den totala vägtrafiken av åtgärderna i den andra gruppen är mer osäkra. Vissa
bedömningar tyder på att potentialen för att minska biltrafiken genom sådana åtgärder kan vara
betydande. Men det finns också studier som tyder på att de trafikminskande effekterna av denna typ
av åtgärder kan vara små. De kan dock öka acceptansen för åtgärder i den förra kategorin och göra
dem effektivare och enklare att genomföra.
Många av åtgärderna i den andra gruppen är motiverade att genomföra på grund av deras egna,
direkta, positiva effekter. Attraktiv kollektivtrafik är till exempel en självklar nödvändighet för att
kunna skapa hög tillgänglighet i storstäder; det är klok trafikplanering oavsett klimateffekten.
Åtgärder för att främja gång och cykel är positiva ur ett hälsoperspektiv. Frågan gäller dock i vilken
grad som klimatskäl motiverar att man genomför ännu mer av denna typ av åtgärder utöver vad som
redan är motiverat av åtgärdernas egna, direkta nyttor. Det beror i sin tur på i vilken grad
åtgärderna faktiskt minskar utsläppen (samt på åtgärdskostnaderna). Svaret på den frågan påverkar
i vilken grad som man måste tillgripa andra strategier, till exempel stimulera biodrivmedel eller höja
bränsleskatter. Det empiriska underlaget är ganska tunt när det gäller att bedöma hur stora
effekterna av åtgärderna i den andra gruppen kan vara. I den mån det finns kvantitativa studier
tyder de på att bidraget till minskad total vägtrafik är mycket litet 13. Men det är tänkbart att man
med mer konsekventa och innovativa åtgärder skulle kunna få en större effekt.

2.4.

Möjliga bidrag från de tre strategierna

2.4.1.

Elektrifiering och energieffektivare bränslefordon

Elektrifiering kommer framöver att vara en allt viktigare strategi för fordonsindustrin, för att klara
de utsläppskrav som ställs inom EU och på andra marknader globalt. Hybridisering genom mildoch fullhybrider är ett sätt att fortsätta effektiviseringen av bensin- och dieselmotorer. För att klara
kommande krav inom EU och på andra marknader kommer det att behövas en allt större övergång
till laddbara fordon.

13

Se t ex genomgången i Merkel, A. (2020) Bygger transportsektorns utsläppsmål på välgrundade
antaganden om framtidens trafikarbete på väg? VTI Working Paper 2020:3
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Till skillnad från biodrivmedel, som Sverige är ganska ensamt om att driva på, är elektrifieringen en
global och dominerande strategi. I stort sett alla större biltillverkare satsar på att det är el som gäller
under 2020-talet och framåt, framför allt batteridrift. Laddhybrider betraktas som en
övergångslösning för att klara EU:s 2021- och 2025-krav. Biltillverkarna satsar också på
batteriproduktion.
Fram till 2030 kommer personbilsparken att elektrifieras framför allt genom batteribilar och
laddhybrider, och de förstnämnda kommer att ta en allt större marknadsandel. Bränslecellsfordon
(vätgas) bedöms inte få så stort genomslag fram till 2030.
Inom den tunga trafiken kommer stadsbusstrafik samt urbana och regionala godstransporter att
elektrifieras framför allt med batterifordon. För fjärrtransporter är bedömningen just nu att det
kommer att krävas en utbyggnad av elvägnät. Även bränsleceller kan vara intressanta på sikt, inte
minst för fjärrtransporter.
Elektrifiering bedöms därför vara den viktigaste faktorn för att transportsystemet ska nå nollutsläpp
till 2045. De flesta bedömningar pekar på att antalet laddbara personbilar kommer att öka i snabb
takt. Ett viktigt skäl är EU:s krav på att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya fordon ska
minska väsentligt det närmaste decenniet. Dessa krav tillsammans med en positiv prisutveckling
beräknas enligt ett referensscenario leda till en försäljningsandel av laddbara bilar på drygt 40
procent till 2030 och drygt 60 procent till 2050. Med en mer offensiv politik bedöms försäljningen
av laddbara fordon i Sverige kunna nå en andel på över 60 procent till 2030 och över 90 procent till
2050. Vissa analyser14 pekar på att en försäljningsandel på över 80 procent skulle kunna nås redan
till 2030 med en offensiv politik. Hur fort det kommer att gå beror på ett stort antal faktorer utöver
styrmedel, såsom prisutveckling på elfordon och batterier, modellutbud, kundpreferenser
(exempelvis storlek på bil, möjlighet att dra last), tillgång till laddinfrastruktur, bilinnehav (antal
bilar i hushållet) samt acceptans och kunskap (räckvidd, laddtid).

Figur 4 Andel elbilar, laddhybrider och bränslecellsfordoni nyregistreringen av lätta fordon i referensscenario och
klimatscenrier

14

Power Circle och Bil Sweden
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Det är inte enbart försäljningsandelen 2030 som är avgörande, utan också hur försäljningen
utvecklas under hela 2020-talet, eftersom det avgör hur stor andel av det totala
personbilstrafikarbetet som sker med eldrift 2030.
Med ovanstående försäljningssiffror som grund bedömer Trafikverket att andelen av trafikarbetet
för personbilar som sker med el i referensscenariot uppgår till 18 procent och till cirka 30 procent i
de klimatscenarier som har studerats. En snabbare försäljningsökning leder inte till en lika stor
ändring av el-andelen av trafikarbetet till 2030. Med en försäljningsandel på 80 procent år 2030
bedöms el-andelen av trafikarbetet (enligt exempelvis Bil Sweden) kunna uppgå till 40 procent.
För tunga lastbilar är det svårare att bedöma hur eldriftsandelen av trafikarbetet kommer att
utvecklas. Trafikverket har bedömt att den 2030 uppgår till 3 procent i referensscenariot och till
cirka 10 procent med en snabbare utveckling. Den tekniska utvecklingen går nu dock snabbare än
vad man trott tidigare, och eldrift bedöms bli allt viktigare även för tunga fordon – även rent
batteridrivna fordon.
För att utvecklingen ska ta fart bedöms tillgången till laddinfrastruktur vara avgörande, för både
tunga och lätta fordon.
Det finns också potential att minska utsläppen per kilometer från nysålda bränsledrivna fordon.
Utöver det kan även mer energieffektiv användning genom lägre hastigheter och mer sparsam
körning bidra till ytterligare minskade utsläpp från såväl nya som gamla bränslefordon.

2.4.2.

Biodrivmedel

Potentialbedömningarna av biodrivmedel varierar stort mellan olika studier. Det är inte säkert att
en ökad produktion i Sverige kommer att konsumeras i Sverige. Det beror på efterfrågan på andra
marknader eftersom biodrivmedel är en global handelsvara.
Det finns olika beräkningar av hur behoven av bioenergi ser ut framöver och hur de kan mötas med
ökad produktion. Dagens inhemska produktion av bioenergi anges till cirka 150 TWh. En
sammanställning av de färdplaner som Fossilfritt Sverige samordnat pekar på ett ökat långsiktigt
(2050) behov av bioenergi på 98–124 TWh inklusive transporter. Om all bunkring av utrikes sjöfart
skulle ske med biodrivmedel tillkommer ett behov av 30 TWh. Olika sammanställningar visar att
potentialen i ökat inhemskt uttag av bioenergi i Sverige på kort sikt (2030) kan vara mellan 40 och
82 TWh och på längre sikt (2050) mellan 70 och 148 TWh. Detta är potentialen i ökat uttag från
skog, jordbruk, akvatisk biomassa, torv, avfall och marginell biomassa. Den totala potentialen för
produktion av bioenergi skulle därmed bli 190–230 TWh på kort sikt och 220–300 TWh på lång
sikt. Det bör då påpekas att användningen av skogsråvara för produktion av pappersmassa och
sågade trävaror, som i dag motsvarar 87 respektive 80 TWh, förutsätts vara opåverkad. Dessa delar
kan både minska och öka, vilket förstås påverkar även mängden tillgänglig bioenergi. Det bör
påpekas att ovanstående siffror inte exakt speglar energipotentialen för biodrivmedel eftersom det
sker energiförluster i förädlingskedjan.
Marknaden för biodrivmedel förändras över tid och som exempel bestod 2018 84 % av den totala
biodrivmedelsanvändningen av FAME och HVO. Över 95 % av råvaran till den importerades och
eftersom det är en liten internationell marknad gör det att Sverige är en dominerande aktör på
världsmarknaden. Sverige importerade 2018 30 % av den globala världsproduktionen av HVO[1].
Det gör att framtida tillgång och prisutveckling beror på andra marknaders styrmedel och är därför

Sida 20 (56)

mycket osäker. De volymer som finns kommer vid en brist att hamna på den marknad som har den
högsta sanktionsavgiften15.
För att inhemska råvaror ska kunna utnyttjas till inhemsk produktion av biodrivmedel behöver
därför ny teknik utvecklas och nya produktionsanläggningar byggas upp. Det kräver stora
investeringar och tar lång tid, vilket i sin tur kräver långsiktiga spelregler och en tydlig
marknadspotential.
Sammanfattningsvis varierar bedömningarna av potentialen för total hållbar produktion av
biodrivmedel från inhemska råvaror, beroende på antaganden, från 15–30 TWh till 2030 och 20–30
TWh på längre sikt, till en mer optimisk bedömning på 40–80 TWh till 2030 och 70–140 TWh till
2050. Bedömningen beror på val av hållbarhetskriterier och antagande om efterfrågan från andra
marknader, se även diskussion i kapitel 2.2.
Dessa siffror kan jämföras med Trafikverkets olika scenarier för 2030, där efterfrågan på
biodrivmedel för inrikes vägtrafik varierar från cirka 15 till 30 TWh per år. Till 2040 beräknas
efterfrågan minska till 10–20 TWh per år, genom energieffektivisering och elektrifiering. För att nå
den lägre siffran krävs även en minskad vägtrafik. Till denna efterfrågan ska läggas behoven för
övriga transporter, arbetsmaskiner och en framtida expansiv bioekonomi.
I ett scenario där reduktionsplikt är det centrala styrmedlet för att nå utsläppsmålet till 2030 är
bedömningen att det kommer att efterfrågas cirka 30 TWh biodrivmedel för inrikes transporter. Om
man vill begränsa denna efterfrågan väsentligt, bedömer Trafikverket att det kommer att behövas
åtgärder som håller tillbaka vägtrafikens tillväxt till 2030 eller som kanske till och med minskar
trafikarbetet i förhållande till dagens nivå. Till 2040 förväntas bättre förutsättningar för att
utsläppsmålet ska kunna nås med en större trafiktillväxt och begränsad användning av biodrivmedel
till följd av en betydligt högre andel eldrift.

2.4.3.

Minskat trafikarbete

Som nämnts ovan kan vägtrafikarbetet minskas med flera olika åtgärder. De delas in i två grupper:
åtgärder som minskar bil- och lastbilstrafiken genom


ökade generaliserade16 transportkostnader. Exempel på sådana åtgärder är höjda
drivmedelsskatter, kilometerskatter, höjda parkeringsavgifter, förändrat reseavdrag, sänkta
hastighetsgränser och minskad tillgång till parkering.



förbättrade alternativ och effektivare användning. Exempel på sådana åtgärder är att bygga
tätt och funktionsblandat, centralt och kollektivtrafiknära; utforma staden och
infrastrukturen utifrån ordningen gång, cykel, kollektivtrafik och samordnade
godstransporter; stimulera bildelning, digitala möten och effektiv e-handel; satsa på

15

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet Branschfakta 2019
I begreppet ”generaliserade kostnader” inkluderas även kostnaden för ökad restid och andra aspekter som
påverkar efterfrågan på transporter utöver de direkta kostnader som är förknippade med transporten.
16
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kollektivtrafik och godstransporter på järnväg och sjöfart, längre och tyngre lastbilar samt
effektivare logistik.
Som tidigare nämnts finns det ett relativt solitt empiriskt underlag för att bedöma effekterna av
åtgärderna i den första gruppen, eftersom det finns lång erfarenhet av och omfattande forskning om
denna typ av åtgärder. Potentialen i att minska vägtrafiken med ökade generaliserade kostnader är
stor eftersom det inte finns några principiella gränser för skatter, avgifter och restriktioner, även om
det förstås får konsekvenser för tillgänglighet och därmed samhällsutveckling. Indikationer om vad
som krävs framgår av de scenarioanalyser som presenteras i kapitel 3. En fördubblad körkostnad 17
för personbilar minskar trafikarbetet för dessa med 20–25 procent. Ökade körkostnader kan här ses
som en indikator för en ökad generaliserad kostnad i samma storleksordning till följd av en
kombination av de åtgärder som ingår i den första gruppen, det vill säga drivmedelsskatter,
kilometerskatter, förändrade reseavdrag, sänkta hastighetsgränser, färre parkeringsplatser och
högre p-avgifter.
När det gäller den totala vägtrafiken är effekterna av åtgärderna i den andra gruppen mer osäkra18.
Vissa studier och bedömningar tyder på att potentialen för att minska biltrafiken genom sådana
åtgärder kan vara betydande. Det förekommer bedömningar om en potentiell samlad effekt av
sådana åtgärder som innebär en minskning på cirka 20 procent för både personbils- och
lastbilstrafiken i förhållande till referensscenariot 2030. Men det finns också studier som tyder på
att de trafikminskande effekterna av denna typ av åtgärder kan vara små. Det finns också en risk att
vissa effektberäkningar delvis överlappar andra, vilket gör det svårt att lägga ihop de enskilda
effektberäkningarna till en totaleffekt.
Det finns också en osäkerhet om möjligheterna att få till stånd åtgärder som ökad förtätning, ökad
kollektivtrafik och järnvägstrafik samt ökad gång och cykel, eftersom de kräver kraftfulla politiska
beslut i form av regelverk och ekonomiska styrmedel samt i flera fall stora ekonomiska resurser.
Sådana åtgärder kan dessutom vara svåra att realisera till 2030. Möjligheten att driva igenom en del
av åtgärderna kan vara större till 2040 och 2045, till exempel förtätning av bebyggelse. Det handlar
bland annat om en strikt planering av ny bebyggelse centralt, kollektivtrafiknära och
funktionsblandat inom dagens tätortsgränser. Andra åtgärder, som utökat kollektivtrafikutbud,
kommer att kräva ökade subventioner från regionala trafikhuvudmän. Vidare avser vissa ”åtgärder”,
till exempel distansarbete, bilpooler och e-handel, snarare en snabbare takt i en del samhälleliga
utvecklingstendenser än regelrätta åtgärder.
Trafikverket ser sammantaget ett stort behov av att granska befintliga forskningsresultat och
beräkningsunderlag beträffande effektsamband och kostnadseffektivitet, särskilt för åtgärder i
grupp 2.

17

I den totala körkostnaden ingår dels bränslekostnad, dels kostnaden för fordonet som t ex service och
värdeminskning. I utgångsläget utgör bränslekostnaden ungefär hälften av den totala körkostnaden. Det
betyder alltså att t ex en fördubbling av den totala körkostnaden motsvarar en tredubbling av
bränslekostnaden.
18
Se t ex genomgången i Merkel, A. (2020) Bygger transportsektorns utsläppsmål på välgrundade
antaganden om framtidens trafikarbete på väg? VTI Working Paper 2020:3
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3. Scenarioanalyser
Trafikverket har analyserat ett antal scenarier/kombinationer av styrmedel och andra åtgärder som
tillsammans syftar till att nå målet för utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. Resultaten
redovisas i detta avsnitt. I flera av scenarierna har begränsad användning av biodrivmedel ingått
som förutsättning. Nedan beskrivs vilka styrmedel, andra åtgärder och förutsättningar som beaktats,
samt effekter som uppstår i de olika scenarierna, utöver utsläppsminskningar. Metoden och
verktygen för analyserna beskrivs övergripande. En mer ingående beskrivning av både styrmedel
och analysmodeller redovisas i separata rapporter.
Scenarierna kan kortfattat beskrivas:












scenario A: nuvarande politik – når inte målet
scenario B: höjd reduktionsplikt – når målet utan större påverkan på vägtrafiken men kräver en
användning av 29 TWh biodrivmedel (jämfört med dagens 17 TWh)
scenario C1: höjd bränsleskatt – når målet med 20 TWh biodrivmedel genom minskad vägtrafik
till följd av högre körkostnader för bränslebilar
scenario C2: höjd bränsleskatt och kilometerskatt – når målet med 20 TWh biodrivmedel
genom minskad vägtrafik till följd av högre körkostnader både för bränsle- och elbilar
scenario C3: ytterligare högre bränsle- och kilometerskatt – når målet med 13 TWh
biodrivmedel genom minskad vägtrafik till följd av högre körkostnader både för bränsle- och
elbilar
scenario C4: ännu högre högre bränsleskatt – når målet med 13 TWh biodrivmedel genom
minskad vägtrafik till följd av högre körkostnader för bränslebilar
scenario D1: höjd bränsle- och kilometerskatt tillsammans med ett antagande om att biltrafiken
minskar med 10 procent och lastbilstrafiken med 5 procent till följd av andra åtgärder – når
målet med 20 TWh biodrivmedel
scenario D2: samma som D1 men med högre bränsleskatt – når målet med 13 TWh
biodrivmedel
scenario D3: ännu högre bränsleskatt men samma kilometerskatt som i D1 och D2, tillsammans
med ett antagande om att biltrafiken minskar med 18 procent och lastbilstrafiken med 12
procent till följd av andra åtgärder – når målet med 13 TWh biodrivmedel.

Samtliga scenarier har analyserats med Scenarioverktyget 19. Scenarierna A, B och C2 har även
analyserats med persontransportmodellen Sampers och godstransportmodellen Samgods.
Förutsättningarna för analyserna med Scenarioverktyget och med prognosmodellerna skiljer sig
något, men det bedöms inte påverka slutsatserna i denna rapport. Det bör också påpekas att
analyserna med Sampers och Samgods baseras på de förutsättningar som gäller för basprognosen
från 2018 (förutom det som gäller fordon, bränslen och bilinnehav) och att resultaten kan komma
att bli något annorlunda om och när samma scenario analyseras med förutsättningarna som gäller
för kommande basprognos 2020. Mer utförliga beskrivningar av förutsättningar, indata och
analysresultat för Sampers/Samgods-analyserna finns i en separat rapport20.

19
20

Beskrivning av Scenarioverktyget, Trafikverket 2020:085
Trafikprognoser och kompletterande analyser, Trafikverket 2020:081
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Resultatet från prognosmodellerna har använts för att verifiera att Scenarioverktyget ger rimliga
resultat, men också för att studera konsekvenserna av styrmedel mer i detalj. Exempelvis har de
samhällsekonomiska konsekvenserna analyserats, samt hur effekterna fördelas mellan geografiska
områden.
Scenarioverktyget beräknar hur körkostnaden för personbil och lastbil påverkas av olika styrmedel,
med fokus på reduktionsplikt, bränsleskatt och kilometerskatt. Genom att utgå från skattade
samband mellan körkostnad och trafikarbete från de traditionella prognosmodellerna försöker
Scenarioverktyget förutse hur Sampers och Samgods skulle reagera på körkostnadsförändringen (på
en mycket aggregerad och förenklad nivå). Det resulterande trafikarbetet samt fordonsflottans
sammansättning och drivmedelsanvändning ger utsläppen av koldioxid från vägtrafiken 2030
respektive 2040. Verktyget kan även översiktligt ta hänsyn till åtgärder som påverkar
transportbehovet (förtätning, kollektivtrafik med mera).

3.1.

Styrmedel och åtgärder

Följande styrmedel, åtgärder och antaganden har beaktats i analyserna:

3.1.1.

Reduktionsplikt

Sedan 1 juli 2018 finns reduktionsplikt på bensin och diesel, vilket säkerställer att bensin och diesel
innehåller förnybara komponenter som reducerar klimatbelastningen från drivmedlen.
Inledningsvis är reduktionsnivåerna jämfört med fossila motsvarigheter minst 2,6 procent för
bensin respektive minst 19,3 procent för diesel. Reduktionsplikten är fastställd för varje år fram till
och med 2020 då den är minst 4,2 procent för bensin och minst 21 procent för diesel. Genom att allt
drivmedel (även biodrivmedel) är fullt beskattat med koldioxid- och energiskatt inom
reduktionsplikten, är det inte sannolikt att reduktionsnivåerna överskrids så länge
produktionskostnaden är högre för biokomponenterna än för deras fossila motsvarigheter.
Det finns i dag inga beslut om att ytterligare höja reduktionsplikten efter 2020. Energimyndigheten
har dock redovisat ett regeringsuppdrag 21 att redovisa vilka reduktionspliktsnivåer som kan krävas
för att nå klimatmålet 2030. I scenarioanalyserna i denna rapport laboreras med olika nivåer på
reduktionsplikten fram till 2030 och 2040.
I scenario B har målet nåtts genom en utökad reduktionsplikt kombinerad med en utökad bonusmalus. Eftersom biodrivmedel antas vara dyrare än de fossila motsvarigheterna, ökar
körkostnaderna för bilar med förbränningsmotorer, men det driver också på energieffektiviteten hos
sådana vägfordon och ökar andelen elbilar med resultatet att trafikarbetet påverkas marginellt.
Om man vill försäkra sig om en begränsad efterfrågan på biodrivmedel för inrikes transporter kan
reduktionsplikten vara ett verktyg, tillsammans med en flexibel bränsleskatt som anpassas till
nettopriserna för drivmedlen så att efterfrågan håller sig inom beslutade ramar. Detta åskådliggörs i
scenarierna C1, C2, C3 och C4.

21

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/komplettering-till-kontrollstation-2019-forreduktionsplikten/
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3.1.2.

Bränsleskatter

Bränsleskatter är ytterligare ett verktyg för att begränsa efterfrågan på fossila bränslen. För det fall
att de flytande bränslena har en inblandning av biodrivmedel fungerar skatten också som en
begränsning av efterfrågan på biodrivmedel. Biodrivmedel inom reduktionsplikten har som nämnts
samma skatt som den fossila motsvarigheten, vilket styrs av EU-regler. Som grundnivå (nu fattade
beslut) har antagits en 2-procentig ökning av drivmedelsskatten per år i reella termer. I analyserna
antas att samma höjning av bränsleskatten omfattar alla former av flytande bränslen.
Högre bränsleskatter har antagits i analyserna C1, C2, C3, C4 och B2. Höjda bränsleskatter drabbar
inte fordon som drivs med el.

3.1.3.

Avståndsbaserad (kilometer-)skatt

En avståndsbaserad skatt för person- och lastbilar har en direkt påverkan på efterfrågan på
vägtransporter. Om den är lika för alla fordon, oberoende av energieffektivitet och energislag, så har
den ingen direkt inverkan på valet av fordonstyp eller bränsle. I analysen av C2, som har gjorts med
Sampers/Samgods, är kilometerskatten differentierad både för personbilar och för lastbilar, på så
sätt att den antagits vara dubbelt så hög i tätorter med mer än 50 000 invånare.
I de förenklade analyserna av scenarierna som redovisas i denna rapport är kilometerskatten inte
differentierad.
Det finns i dag inga beslut om avståndsbaserade skatter.

3.1.4.

EU-krav och bonus-malus

3.1.4.1.

Lätta fordon

I referensscenariot (A) reduceras nya personbilars utsläpp med 37,5 procent till 2030 jämfört med
2021, det vill säga i samma takt som EU-kraven. Att Sverige går i samma takt som EU-kraven är inte
självklart i och med att kraven inte är satta på nationsnivå. I praktiken finns det utrymme för vissa
länder att gå före och för andra att komma efter. Nationella styrmedel kommer att ha betydelse för
denna utveckling. Bedömningen att referenscenariot, med beslutad politik, följer EU-kraven baseras
på att Sverige historiskt inte gått före EU-genomsnittet när det gäller effektivisering. Sannolikt
kommer svenskarna att fortsätta ha preferenser för tunga fordon med fyrhjulsdrift.
I referensscenariot uppnås EU-kraven genom att nya icke laddbara fordon når 85 g/km till 2030,
samtidigt som 30 procent av nya fordons körsträcka utgörs av eldrift. Det senare skulle kunna
motsvaras av 35 till 45 procent laddbara fordon i nybilsförsäljningen 2030. Sett till hela den lätta
fordonsparken, inklusive äldre fordon, skulle andelen eldrift då kunna bli 18 procent, samtidigt som
icke laddbara fordon effektiviseras med 16 procent jämfört med 2017 års nivå. Sett till andelen
laddbara fordon i fordonsparken kan 18-procentig andel elkörsträcka motsvara en 20–26-procentig
andel av antalet fordon. Intervallet beror på hur stor andel som är laddhybrider och hur stor del av
deras körsträcka som utgörs av eldrift.
I de scenarier som når målen antas Sverige kunna nå längre än EU-kraven genom nationella
styrmedel. Genom förstärkning av bonus-malus inklusive påverkan på förmånsvärdet samt
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utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider, bedöms det vara möjligt att nå en
reduktion av koldioxidutsläppen med 50 procent för lätta fordon jämfört med 2021. Detta sker i
scenarierna genom en ökning av andelen laddbara fordon, medan effektiviseringen av icke laddbara
fordon inte påverkas i nämnvärd grad. Det innebär att även i detta fall nås 85 g/km för nya icke
laddbara personbilar till 2030, samtidigt som el-andelen av körsträckan för nya fordon uppgår till
44 procent. Detta skulle kunna motsvara 50 till 65 procent laddbara fordon.
Sett till hela den lätta fordonsparken, inklusive äldre fordon, skulle andelen eldrift då kunna bli 26
procent till 2030, samtidigt som icke laddbara fordon effektiviseras lika mycket som i
referensprognosen, det vill säga med 16 procent jämfört med 2017. Sett till andelen laddbara fordon
i fordonsparken kan en andel elkörsträcka på 26 procent motsvara en andel på 30–37 procent av
antalet fordon. Intervallet beror på hur stor andel som är laddhybrider och hur stor del av deras
körsträcka som utgörs av eldrift. Till 2040 ökar el-andelen till 68 procent .
I samtliga scenarier antas att drivmedelspris och körkostnader ytterligare påverkar
effektiviseringstakten, både genom effektivare bränslefordon och högre andel eldrift. Ytterligare
information om dessa effektsamband finns i underlagsrapporten om Scenarioverktyget22.
I scenario D1, D2 och D3 antas att energieffektiviteten ökar ytterligare med 5 procent genom
sparsam körning och lägre hastigheter. Ytterligare information om dessa potentialer finns i
Trafikverkets kunskapsunderlag om energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan som
publiceras i en ny version senare under våren.
3.1.4.2.

Tunga fordon

Under 2019 har det beslutats om krav på lastbilstillverkarna som innebär att koldioxidutsläppen för
nya fordon ska reduceras med 15 procent till 2025 och med 30 procent till 2030, jämfört med 2019.
Det finns potential i effektivare motorer, hybridisering, elektrifiering och minskat färdmotstånd
genom lägre rullmotstånd och förbättrad aerodynamik på hytt, påbyggnad och trailer.
Elektrifiering blir viktigt, framför allt för lastbilar i distributionstrafik som skulle kunna elektrifieras
med batterier som energilager. Distributionslastbilar står dock bara för cirka 10 procent av tunga
lastbilars klimatbelastning, och den totala effekten blir därför begränsad. Tunga lastbilar som
används för långväga godstransport kan teoretiskt använda samma lösningar som
distributionslastbilar. Det innebär dock vissa utmaningar, dels med den mängd batterier som måste
finnas ombord på fordonet, dels med den tid som lastbilen måste stå still och ladda. En lösning på
detta problem är elvägar. Elvägar innebär att det längs med den vanliga vägen finns en infrastruktur
för elöverföring som lastbilar och andra fordon kan använda för att både ladda batterierna och driva
fordonet framåt. Elvägar kan på detta sätt bidra på sikt till en elektrifiering av regionala och
långväga lastbilstransporter. Huvuddelen av potentialen bedöms dock ligga efter 2030. På sikt kan
också bränslecellslastbilar stå för en del av elektrifieringen.
Förutom EU-krav kommer det att behövas nationella styrmedel för att säkerställa att även fordon i
Sverige energieffektiviseras minst lika mycket som inom övriga EU. Genom en kombination av EUregelverket och nationella styrmedel bör en effektivisering på 30 procent kunna nås för nya tunga
lastbilar i fjärr- och regionaltrafik till 2030 jämfört med 2019, även i Sverige. Totalt för
fordonsflottan, inklusive gamla fordon, innebär det att tunga bränsledrivna lastbilar i fjärr- och
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regionaltrafik kan bli 18 procent effektivare till 2030 jämfört med 2017. Detta antagande används i
såväl referensscenariot som klimatscenarierna.
För elektrifiering av distributionslastbilar antas den eldrivna andelen av trafikarbetet nå 15 procent i
referensscenariot, medan potentialen i klimatscenarierna bedöms uppgå till 50 procent. För
fjärrtransporterna antas det inte bli någon elektrifiering i referensscenariot. I klimatscenarierna sker
en viss elektrifiering genom elväg till 2030, även om det större genombrottet antas komma först mot
2040. Totalt för både fjärr- och distributionslastbilar innebär det att 2,5 procent av lastbilstrafiken
går på el 2030 i referensscenariot och 10 procent i klimatscenarierna.
Utöver energieffektivisering av fordonet kan även energieffektivisering genom mer sparsamt körsätt,
bättre hastighetsefterlevnad, vägutformning som uppmuntrar detta och vägbeläggningar med lägre
rullmotstånd bidra till ytterligare effektivisering. I scenario D1, D2 och D3 antas att
energieffektiviteten ökar ytterligare med 5 procent till följd av dessa åtgärder. Mer information om
dessa potentialer finns i Trafikverkets kunskapsunderlag om energieffektivisering och begränsad
klimatpåverkan som publiceras i en ny version senare under våren.

3.1.5.

Minskad vägtrafik genom ett ”transporteffektivt samhälle”

Potentialen i att minska vägtrafiken genom förbättrade alternativ och ökade generaliserade
kostnader har diskuterats och redovisats i avsnitten 2.3 och 2.4.3.
I scenario D1 åskådliggörs hur en antagen minskning av trafiken med lätta fordon med 10 procent
och med tunga fordon med 5 procent till 2030 påverkar vilken nivå på bränsle- och kilometerskatt
som behövs för att nå målet samtidigt som användningen av biodrivmedel begränsas till 20 TWh. De
antagna minskningarna på 10 respektive 5 procent antas uppstå till följd av andra åtgärder än
bränsle- och kilometerskatter, som t ex olika typer av samhällsplaneringsåtgärder.
I scenario D2 åskådliggörs hur en antagen minskning av trafiken med lätta fordon med 10 procent
och med tunga fordon med 5 procent till 2030 påverkar vilken nivå på bränsle- och kilometerskatt
som behövs för att nå målet samtidigt som användningen av biodrivmedel begränsas till 13 TWh.
I scenario D3 åskådliggörs hur en antagen minskning av trafiken med lätta fordon med 18 procent
och med tunga fordon med 10 procent till 2030 påverkar vilken nivå på bränsle- och kilometerskatt
som behövs för att nå målet samtidigt som användningen av biodrivmedel begränsas till 13 TWh.
Trafikverket bedömer att sannolikheten är mycket liten att nå stora minskningar av vägtrafiken
genom förbättrade alternativ, samhällsplanering, parkeringsavgifter, förändrade reseavdrag och
liknande åtgärder, särskilt till 2030.
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3.2.

Analyser med Sampers och Samgods

Sampers är ett nationellt modellsystem för trafikslagsövergripande analyser av persontransporter. 23
Sampers beräknar framtida trafikvolymer för olika scenarier, där det finns möjlighet att variera
infrastruktur, bränslepris, BNP, sysselsättning, befolkningstillväxt med mera.
Samgodsmodellen är ett verktyg som används för att göra analyser, bedömningar och prognoser för
godstrafik.24 Modellen fungerar trafikslagsövergripande och används för väg, järnväg, luftfart och
sjöfart. Samgods modellerar godstrafik på nationell nivå. Modellen kan matas med antaganden och
information om framtida infrastruktur, trafikering och transportkostnader och om hur ekonomin
och samhället i sin helhet kan förväntas utvecklas.
Tre fullständiga trafikprognoser har genomförts med olika förutsättningar: A, B och C (som
motsvarar scenario C2). Resultaten från dessa jämförs med år 2014 för persontrafik och med år
2012 för godstrafik. Utsläppen av koldioxid jämförs däremot med år 2010 eftersom det är så
klimatmålet är uttryckt.

3.2.1.

Prognosförutsättningar25

Förutsättningarna för den första prognosen (prognos A) utgår ifrån beslutade infrastrukturåtgärder
och styrmedel. Detta inkluderar bland annat EU-överenskommelser om koldioxidkrav för nya lätta
och tunga fordon. Förutsättningarna för de andra två prognoserna är satta så att klimatmålen nås.
Men förutsättningarna mellan dessa två prognoser skiljer sig åt. Den andra prognosen (prognos B)
bygger vidare på den första prognosen genom att utöver förutsättningarna i den första prognosen
även lägga till ett antagande om utökad bonus-malus för nya lätta fordon samt höjd reduktionsplikt.
Förutsättningarna i den tredje prognosen (prognos C som motsvarar scenario C2 i avsnitt 3.3)
innebär höjda körkostnader för att minska biltrafiken för att kunna nå klimatmålet med en
begränsad efterfrågan på biodrivmedel. De höjda körkostnaderna i den senare prognosen uppnås
genom en snabbare real ökning av drivmedelsskatter och geografiskt differentierade
kilometerskatter för lätta och tunga fordon.
I prognoserna A och B har det antagits att godstransportefterfrågan är densamma. Men i prognos C
har en ny godstransportefterfrågan beräknats. Detta beror på att en förutsättning i prognos C är en
betydande ökning av transportkostnader, vilket kan antas påverka den totala mängden gods som
behöver transporteras. Den nya godstransportefterfrågan har beräknats med hjälp av den allmänna
jämnviktsmodellen STRAGO26.

3.2.2.

Effekter på efterfrågan på transporter och trafikarbete

Inrikes persontransportarbete domineras av resor med personbil. Detta framgår av nedanstående
figurer, där resultaten från prognoserna redovisas. Figur 5 visar även att det framtida
transportarbetet år 2040 är högre för samtliga trafikslag jämfört med 2014, enligt prognoserna A
och B. Den största absoluta ökningen är för personbil, cirka 25 miljarder personkilometer till år

23

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Sampers/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Samgods/
25
Se Trafikprognoser och kompletterande analyser, Trafikverket 2020:081 för en fullständig beskrivning. Här
ges bara en kort sammanfattning av prognosförutsättningar för de tre fullständiga trafikprognoserna.
26
Modellen STRAGO har tidigare använts av myndigheten Tillväxtanalys för att bedöma regionalekonomiska
konsekvenser av en förhöjd koldioxidskatt. Mer information om STRAGO hittas på Tillväxtanalys hemsida,
https://www.tillvaxtanalys.se/ .
24
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2040, vilket motsvarar en ökning på cirka 25 procent. Den absoluta ökningen är cirka 10 miljarder
personkilometer för kollektivtrafik i både A och B, vilket motsvarar en ökning med 50 procent
jämfört med 2014.
Enligt prognos C är transportarbetet för personbil oförändrat år 2040 jämfört med år 2014.
Däremot ökar transportarbetet med kollektivtrafik ytterligare något, enligt prognos C (+60 procent)
jämfört med prognos A och B. Att transportarbetet för lätta fordon i prognos C är betydligt lägre än i
A beror huvudsakligen på minskat privat resande med bil, men även delvis på överflyttning till
kollektivtrafik, gång och cykel.
Flyg, gång och cykel står endast för en liten del av det totala persontrafikarbetet i alla tre
prognoserna. Fokus ligger därför primärt på personbilsresandet och kollektivtrafikresor i det
följande av avsnitt 3.2.

Figur 5 Transportarbete per färdmedel, år 2014 och 2040 (miljarder personkilometer under ett år)

Figur 6 nedan visar transportarbetet för gods år 2012 och i de tre prognoserna för 2040. Mellan år
2012 och 2040 ökar det totala transportarbetet med drygt 65 procent enligt prognos A och B. Mest
ökar transportarbetet med väg och sjöfart, cirka 70 procent. För järnväg är ökningen lägre, knappt
50 procent.
Prognos C baseras på en uppdaterad efterfrågeprognos där en ny transportefterfrågan har beräknats
baserat på de högre transportkostnaderna. De totala godstransporterna är därför lägre i prognos C
jämfört med A och B. Godstransportarbetet på väg är lägre, medan transportarbetet med järnväg
och sjöfart är något högre. Ökningen till år 2040 jämfört med år 2012 är cirka 50 procent för väg och
järnväg samt drygt 70 procent för sjöfart. Totalt ökar godstransportarbetet med cirka 60 procent.
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Figur 6 Transportarbete för godstrafik, år 2012 och 2040 (miljarder tonkilometer under ett år)

Figur 7 visar hur vägtrafikarbetet fördelas mellan olika fordonstyper år 2014 och år 2040.
Gemensamt för samtliga prognoser är att trafikarbetet domineras av lätta fordon. Denna grupp står
för drygt 90 procent av det totala trafikarbetet på väg. År 2014 var trafikarbetet knappt 80 miljarder
fordonskilometer, och till år 2040 beräknas trafikarbetet öka till knappt 100 miljarder
fordonskilometer enligt prognos A och B. Enligt prognos C förväntas trafikarbetet även år 2040 ligga
på samma nivå som år 2014.

Prognos C, år 2040

Prognos B, år 2040

Prognos A, år 2040

år 2014
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

miljarder fordonskilometer
Lätta fordon

Tung lastbil

Buss

Figur 7 Trafikarbete för vägtrafik, år 2014 och 2040 (miljarder fordonskilometer under ett år)

Trafikarbetet har även räknats om till år 2030, vilket framgår av figur 8. Till år 2030 beräknas
trafikarbetet öka till knappt 90 miljarder fordonskilometer enligt prognoserna A och B. Enligt
prognos C beräknas trafikarbetet ligga på drygt 70 miljarder fordonskilometer, vilket är lägre än år
2014.
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Figur 8 Trafikarbete för vägtrafik, år 2014 och 2030 (miljarder fordonskilometer under ett år)

I figur 9 visas transportarbetet med lätta fordon fördelat på olika ärenden. Fördelningen baseras på
den indelning som finns i Sampers. Där är de regionala resorna indelade i fyra grupper: arbetsresor,
tjänsteresor, övriga privatresor samt yrkestrafik. Långväga resor, det vill säga resor längre än 10 mil,
är indelade i tre grupper: privatresor, tjänsteresor och yrkestrafik. I figur 9 nedan har regional och
långväga yrkestrafik summerats. Om man väljer styrmedel som syftar till att i hög grad minska
vägtrafiken, är det sannolikt inte möjligt låta detta enbart påverka den del av biltrafiken som utgörs
av arbetsresor, eftersom detta utgör mindre än en fjärdedel3 av det totala biltrafikarbetet.
Mellan år 2014 och 2040 ökar transportarbetet för samtliga reseärenden för prognos A och B. Detta
beror huvudsakligen på ökad befolkning, men delvis även på att resorna blir något längre.
I prognoserna A och B ökar andelen för regionala övriga resor, yrkestrafik samt långväga resor med
lätta fordon till år 2040 jämfört med år 2014, medan andelen för regionala arbets- och tjänsteresor
minskar. Detta beror på att transportarbetet ökar med 25–35 procent för regionala övriga resor,
yrkestrafik samt långväga resor jämfört med år 2014, samtidigt som regionala arbets- och
tjänsteresor endast ökar med cirka 15 procent.
Enligt prognos C minskar transportarbetet för regionala arbetsresor med cirka 15 procent jämfört
med år 2014. Transportarbetet för de regionala övriga resorna behålls på samma nivå som år 2014.
Däremot ökar transportarbetet för de övriga ärendena med 5–15 procent. Därmed tappar regionala
arbetsresor och övriga resor någon andel av alla resor med lätta fordon, medan andelarna för de
övriga ärendena ökar.
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Figur 9 Transportarbete med lätta fordon för olika ärenden, år 2014 och 2040 (miljarder personkilometer under ett år)

Figur 10 visar hur persontrafikresandet med lätta fordon fördelas mellan olika regiontyper. Av
figuren framgår att ungefär en tredjedel av det totala transportarbetet för lätta fordon är genererat
av personer som bor inom tätorter och två tredjedelar av dem som bor utanför tätorter.
En stor del av allt transportarbete med lätta fordon görs av dem som bor i regiontypen större städer,
drygt 40 procent. Regiontyperna storstäder respektive mindre städer står för cirka 30 procent var av
det totala transportarbetet med lätta fordon. För regiontypen storstäder är transportarbetet något
högre för dem som bor i tätorter, medan det i större och mindre städer är resor utanför tätort som är
dominerande.
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Figur 10 Transportarbete med lätta fordon för boende i olika regiontyper, år 2014 och 2040 (miljarder personkilometer
under ett år).
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3.2.3.

Geografiska fördelningseffekter

För att få en uppfattning om hur olika regioner påverkas av förändrade reskostnader har resultat
tagits fram för olika kommuntyper samt inom respektive utanför tätort. Kommunerna har delats in i
olika kommuntyper baserat på SKL:s kommungruppsindelning från år 2017 27:


Storstäder och storstadsnärakommuner (Storstäder) som innefattar storstäder samt
pendlingskommuner nära storstäder.



Större städer och kommuner nära större stad (Större städer) som innefattar större
städer, pendlingskommuner nära större städer och lågpendlingskommuner nära större städer.



Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (Mindre städer) som innefattar
mindre städer/tätorter, pendlingskommuner nära mindre städer.
Kartan i figur 11 illusterar denna indelning för hela landet.

Figur 11 Kommunder indelade i storstäder, större städer och mindre städer enligt SKL:s kommungruppsindelning år 2017

Den geografiska fördelningen av transportarbete med personbil visar att endast en mindre del av det
totala transportarbetet utförs av personer i de större städernas tätorter. Det innebär att åtgärder
som riktar in sig mot att minska det totala bilresandet inte ensidigt kan fokusera på dessa områden.
27

Mer information om kommunguppsindelningen finns på SKL:s hemsida,
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.h
tml.
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Den minskning av det totala bilresandet som uppstår i prognos C påverkar därför även mindre
städer och landsbygd. Skillnaderna mellan regiontyper för år 2040 är liten vid en jämförelse mellan
prognos A, B och C. Samtliga påverkas relativt sett ungefär lika mycket av de förändrade
reskostnaderna i prognos C: resandet minskar med cirka 20 procent för alla regiontyper jämfört
med prognoserna A och B. Det minskade resandet med personbil motsvaras inte av en motsvarande
ökning av kollektivtrafikresande.
Ett sätt att undersöka fördelningseffekter är att utgå ifrån förändringen av konsumentöverskottet
som förenklat består av summan av värdet på vinster eller förluster i restid och förändringar av
reskostnader. Konsumentöverskottet per invånare28 för resor med personbil (exklusive yrkestrafik)
för prognos C jämfört med prognos A framgår av tabell 1. I tabellen delas det förändrade
konsumentöverskottet upp i bidrag från förändrade restider och förändrade körkostnader (exklusive
kilometerskatt) samt vägavgift, vägskatt eller kilometerskatt. I prognos C minskar
vägtransportarbetet. Detta leder till minskad trängsel och förbättrade restider i vägnätet, vilket ökar
konsumentöverskottet. De andra två komponenterna minskar konsumentöverskottet genom de
höjda skatterna. Hur konsumentöverskottet per person påverkas beror på färdmedelsval, nivån på
kilometerskatt och reslängd. Storleken på staden har endast en liten betydelse för
konsumentöverskottet. När storleken på staden ökar tycks förlusten av totalt konsumentöverskott
minska något. Dessa effekter är dock små i förhållande till om man bor i eller utanför tätort.
Förändrade restidsnyttor är ungefär desamma oavsett om man bor i eller utanför tätort. Däremot
blir körkostnaderna och kostnaderna för kilometerskatt betydligt högre om man bor utanför tätort.
Boende utanför tätorter, oavsett storlek på staden, påverkas därmed mest av kilometerskatt och
höjda drivmedelsskatter (samt övriga förutsättningar i prognos C). Detta beror på att resorna är
långa för dem som bor utanför tätort och att färdmedelsandelen för bil är hög.
Tabell 1 Förändring av konsumentöverskott per invånare och dag (kr) för prognos C jämfört med prognos A (år 2040), för
personbilar (exklusive yrkestrafik) uppdelat på restid, körkostnad (exklusive kilometerskatt) och
vägavgifr/vägskatt/kilometerskatt.

Restid

Körkostnad
(exkl. kmskatt)

Vägavgift,
vägskatt
eller kmskatt

Totalt

Ej tätort

3.5

-1.0

-19.0

-16.5

Tätort

2.5

-0.5

-10.5

-8.5

Ej tätort

2.5

-1.0

-21.0

-20.5

tätort

1.0

-0.5

-12.0

-11.5

Ej tätort

1.0

-1.0

-19.0

-19.0

Tätort

1.0

-0.5

-12.0

-12.0

1.5

-0.5

-15.0

-14.0

Regiontyp

Storstäder
Större
städer
Mindre
städer
Alla

28

I beräkningarna ingår samtliga invånare oavsett ålder, körkortsinnehav etc.
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3.2.4.

Tillgänglighetseffekter för resor med personbilar och lastbilar

Förändringen av konsumentöverskottet kan även användas för att beskriva tillgänglighetseffekter.
För resor med personbilar och för lastbilar går detta också att redovisa för olika delar av landet,
vilket görs i det följande. I beräkningarna har det antagits att alla nyttor hamnar i resans
startområde för privatresor (arbets- och övriga resor), medan hälften av nyttorna hamnar i resans
startområde respektive slutområde för tjänste- och yrkesresor29. I figur 12 redovisas förändring av
konsumentöverskottet per personbilresa för prognos C jämfört med referensprognosen (prognos A)
i olika delar av landet. Det kan noteras att det uppstår restidsvinster till följd av den minskade
biltrafiken, men den nyttan uppväger inte de ökade reskostnaderna. I avsnitt 3.2.7 redovisas
förändringar i det totala konsumentöverskottet för både prognos B och prognos C jämfört med
prognos A i en samhällsekonomisk bedömning av samtliga effekter.

Figur 12 Förändring av konsumentöverskott per resa (kr) för prognos C jämfört med prognos A (år 2040), för alla resor
med personbil uppdelat på restid (1), körkostnad (exkl. km-skatt) (2), vägavgift/vägskatt/km-skatt (3) samt det totala
konsumentöverskottet per resa (4). Notera att skalan inte är linjär.

Konsumentöverskottet per resa med tung lastbil för prognos C jämfört med prognos A framgår av
figur 13. Konsumentöverskottet per resa förändras kraftigare för tung lastbil än för personbil, vilket
beror på att tidsvärdena är högre för lastbilar (varje sparad minut är värd mer) samt att
körkostnaderna och kostnaderna för kilometerskatt är högre. De tillgänglighetseffekter som går att
se är att restiderna för tung lastbil förbättras i stort sett i hela landet, medan körkostnaderna och
kostnaderna för kilometerskatt ökar kraftigt i hela landet. Kostnaderna för kilometerskatt är ungefär
dubbelt så höga som körkostnaderna.

29

Detta är en approximation, hur det förändrade konsumentöverskottet fördelas mellan olika områden
beror på hur marknader så som bostads- och arbetsmarknader fungerar.
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Figur 13 Förändring av konsumentöverskott per genomsnittlig resa (kr) för prognos C jämfört med prognos A (år 2040), för tunga
lastbilar i yrkestrafik uppdelat på restid (1), körkostnad (exkl. km-skatt) (2), vägavgift/vägskatt/km-skatt (3) samt det totala
konsumentöverskottet per resa (4). Notera att skalan inte är linjär.

3.2.5.

Trafiksäkerhetseffekter

Tabell 2 nedan visar de beräknade trafiksäkerhetseffekterna för de olika prognoserna. Mellan år
2014 och 2040 (prognos A och B) beräknas antalet dödsolyckor minska med knappt 30 procent från
230 till 160 per år. Att antalet dödsolyckor minskar beror bland annat på att fordon och
vägtrafikmiljöer förväntas bli säkrare över tid. Antalet dödsolyckor i prognos C är lägre än i prognos
A och B, vilket förklaras av lägre trafikarbete i prognos C.
Även risken för olyckor med mycket allvarligt skadade förväntas minska över tiden, men inte lika
mycket som för dödsolyckor. I prognos A och B beräknas antalet mycket allvarligt skadade år 2040
vara cirka 15 procent högre än 2014, vilket är mindre än trafikarbetet på väg som beräknats öka med
cirka 25 procent. I prognos C, där trafikarbetet är på samma nivå som för 2014, beräknas antalet
mycket allvarligt skadade vara knappt 10 procent lägre än 2014, eller 20 procent lägre än i prognos B
och C.
Antalet allvarligt skadade (exklusive mycket allvarligt skadade) följer i stort det totala trafikarbetet
och är i prognos C i samma storleksordning som år 2014, medan antalet ökar med cirka 20 procent i
prognos A och B jämfört med år 2014.
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Tabell 2 Vägtrafikolyckor år 2014 och 2040 (antal per år). Samtliga uppgifter (även 2014) är modellberäknade.

Olyckskategori
Dödade
Mycket allvarligt
skadade (MAS)
Allvarligt skadade
exkl. MAS

3.2.6.

År 2014

Prognos A,
år 2040

Prognos B,
år 2040

Prognos C,
år 2040

230

160

160

130

690

790

790

630

3 200

3 800

3 800

3 100

Utsläpp av koldioxid

I figur 14 visas koldioxidutsläppen för vägtrafik år 2040. Utsläppen beräknas minska till drygt 8
miljoner ton koldioxid till år 2040 enligt prognos A, vilket är en minskning på knappt 60 procent
jämfört med år 2010. Även om trafikarbetet är lika högt i prognos B som i A, så minskar utsläppen
mer i prognos B. Detta beror på bland annat på att andelen biodrivmedel är dubbelt så hög i prognos
B som i A. Enligt prognos B och C minskar utsläppen till knappt 2 miljoner ton år 2040, vilket
motsvarar en minskning på cirka 90 procent jämfört med 2010. Klimatmålet uppfylls alltså för
prognoserna B och C men inte för prognos A.
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Figur 14 Koldioxidutsläpp för vägtrafik, år 2014 och 2040 (miljoner ton under ett år).

Koldioxidutsläppen omräknade till år 2030 visas i figur 15. Utsläppen beräknas minska till drygt 10
miljoner ton koldioxid per år till år 2030 enligt prognos A, vilket är en minskning på drygt 45
procent jämfört med år 2010. Enligt prognos B och C minskar utsläppen till knappt 6 miljoner ton

Sida 37 (56)

koldioxid, vilket motsvarar cirka 70 procent. Därmed uppfyller prognoserna B och C klimatmålet
men inte prognos A.
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Figur 15 Koldioxidutsläpp för vägtrafik, år 2014 och 2030 (miljoner ton under ett år)

3.2.7.

Utsläpp av kväveoxider

I figur 16 och figur 17 visas utsläppen av kväveoxider för vägtrafik år 2040 respektive 2030. Fram till
år 2030 beräknas utsläppen minska med 80 - 85 procent enligt alla prognoser jämfört med år 2014.
Sen fram till år 2040 minskar utsläppen ytterligare med 10 procentenheter, -90 - -95 procent
jämfört med år 2014.
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Figur 16 Utsläpp av kväveoxider för vägtrafik, år 2014 och 2040 (kiloton under ett år)
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Figur 17 Utsläpp av kväveoxider för vägtrafik, år 2014 och 2030 (kiloton under ett år).

3.2.8.

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen

I figurerna 18 och 19 visas utsläppen av flyktiga organiska ämnen för vägtrafik år 2040 respektive
2030. Fram till år 2030 beräknas utsläppen minska med cirka 50 procent enligt prognos A och B
jämfört med år 2014, medan utsläppen minskar med cirka 60 procent enligt prognos C. Sen fram till
år 2040 minskar utsläppen ytterligare med 5 procentenheter enligt prognos A (-55%) och 15
procentenheter för prognos B och C (-65% respektive -75%).

Prognos C, år 2040
Prognos B, år 2040
Prognos A, år 2040
år 2014
0

2

4

6

8

10

12

14

kton
Lätta fordon

Tung lastbil

Buss

Figur 18 Utsläpp av flyktiga organiska ämnen för vägtrafik, år 2014 och 2040 (kiloton under ett år).
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Figur 19 Utsläpp av flyktiga organiska ämnen för vägtrafik, år 2014 och 2030 (kiloton under ett år).

3.2.9.

Utsläpp av avgaspartiklar

I figurerna 20 och 21 visas utsläppen av avgaspartiklar för vägtrafik år 2040 respektive 2030 (notera
att här ingår inte slitagepartiklar). Fram till år 2030 beräknas utsläppen minska med 80 - 85
procent enligt alla prognoser jämfört med år 2014. Sen fram till år 2040 minskar utsläppen
ytterligare med 5 procentenheter, -85 - -90 procent jämfört med år 2014.
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Figur 20 Utsläpp av avgaspartiklar för vägtrafik, år 2014 och 2040 (kiloton under ett år).
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Figur 21 Utsläpp av avgaspartiklar för vägtrafik, år 2014 och 2030 (kiloton under ett år).

3.2.10. Utsläpp av svaveldioxid
I figurerna 22 och 23 visas utsläppen av svaveldioxid för vägtrafik år 2040 respektive 2030. Fram till
år 2030 beräknas utsläppen minska med cirka 15 procent enligt prognos A jämfört med år 2014,
medan enligt prognos B och prognos C sker en större minskning på cirka 25 procent respektive 30
procent. Sen fram till år 2040 minskar utsläppen, minskningen enligt prognos A är cirka 40 procent
jämfört mot år 2014, 60 procent enligt prognos B och 65 procent enligt prognos C.
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Figur 22 Utsläpp av svaveldioxid för vägtrafik, år 2014 och 2040 (ton under ett år).
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Figur 23 Utsläpp av svaveldioxid för vägtrafik, år 2014 och 2030 (ton under ett år).

3.2.11.

Samhällsekonomiska effekter30

Trafikverkets konventionella samhällsekonomiska kalkyler avser många gånger åtgärder där det
finns en åtgärdskostnad mot vilken man utvärderar effekter av åtgärden. Kostnader för
investeringar i transportinfrastrukturen bedöms genom en väl etablerad och utarbetad
kalkylmetodik. Däremot är kostnaderna för åtgärderna i prognoserna B och C av en annan karaktär
och ligger i hög grad utanför Trafikverkets traditionella område för bedömningar av
åtgärdskostnader. Detta gör att kostnadsbedömningarna för de åtgärder som ligger i
förutsättningarna för prognoserna B och C inte är fullständiga i redovisningen av de
samhällsekonomiska effekterna.
Som tidigare beskrivits i denna rapport har godsefterfrågan i prognos C justerats ned på basis av
analyser gjorda med den allmänna jämnviktsmodellen STRAGO. I dessa analyser beräknas även
välfärdsförluster vid olika nivåer på koldioxidskatten (Almström,, m.fl., 2018). Vi använder dessa
beräkningar för att ge en indikativ nivå på vissa kostnader förknippade med åtgärden i prognos C i
det följande. Kostnaden består här av den välfärdsförlust som följer av minskad produktion och
minskade inkomster till följd av skattehöjningarna i prognos C. Vi kallar detta ”ytterligare
välfärdseffekter” i det följande. Det bör dock noteras att osäkerheterna i denna kostnadsberäkning
sannolikt är större än de osäkerheter som normalt sett ingår Trafikverkets kostnadsbedömningar av
investeringar i infrastrukturen.
Utöver denna kostnad bör man notera att potentiellt stora anpassningskostnader inte ingår i den
samhällsekonomiska bedömningen som redovisas här. De beräkningar som redovisas i det följande
är med andra ord ofullständiga, eftersom alla kostnader inte finns med. I synnerhet saknas
kostnaden för elektrifiering av transportsektorn (andra fordon, laddinfrastruktur osv), som är mer
omfattande i scenario B och C än i referensscenariot A. Men beräkningarna ger ändå en överblick
över den relativa storleken av de samhällsekonomiska nyttor och vissa kostnader som
förutsättningar i respektive scenario ger upphov till.

30

För en mer utförlig diskussion av de samhällsekonomiska effekterna se Trafikprognoser och
kompletterande analyser, Trafikverket 2020:081, avsnitt 3.9.
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Tabell 3 nedan visar en sammanställning av de samhällsekonomiska effekterna för prognoserna B
och C jämfört med prognos A. Värdet av minskade utsläpp av växthusgaser är inte medräknat i
tabellen, eftersom det är den minskning som åtgärderna i prognosen är konstruerade för att uppnå.
Det sammanlagda värdet av de övriga effekterna kan därför tolkas som den samhällsekonomiska
kostnaden för att nå den avsedda utsläppsminskningen.
I prognos B är det huvudsakligen förändringen av de externa effekterna som påverkar
nettoresultatet, som är minus 70 miljarder kronor (nuvärdesberäknat med 40 års kalkylperiod). I
prognos B antas dock en mer omfattande elektrifiering än i referensscenariot A, och kostnaden för
detta finns inte med i kalkylen. Den totala samhällsekonomiska kostnaden för scenario B är därför
underskattad.
I prognos C handlar det om betydligt större effekter. De nuvärdesberäknade effekterna indikerar ett
negativt resultat på 2 240 miljarder kronor. Även i detta fall saknas kostnaden för en mer
omfattande elektrifiering än i referensscenariot A. Att det negativa resultatet i C blir så stort beror
till stor del på ”ytterligare välfärdseffekter” utanför transportsektorn. Detta ska dock betraktas som
en indikativ storleksordning på grund av de osäkerheter som ligger i bedömningen.31 Förändringen i
konsumentöverskottet på persontransportmarknaden är negativt (-1 300 miljarder kronor). Men
detta består i hög grad av ökade skattebetalningar (transfereringar) från hushåll till staten, vilket
visar sig i ”budgeteffekter” som uppgår till 1 200 miljarder kronor. Den exakta användningen av
dessa skatteintäkter kommer i sin tur att ha samhällsekonomiska effekter. Men dessa beaktas inte i
bedömningen då det är oklart hur de ökade skatteintäkterna skulle användas. Att absolutvärdet
under konsumentöverskott är högre än budgeteffekter beror på att det för hushållen även blir en
välfärdsförlust för de resor som inte utförs till följd av de ökade reskostnaderna. Det minskade
trafikarbetet med bil leder även till minskade luftföroreningar och trafikolyckor. Nuvärdet av dessa
effekter under hela kalkylperioden beräknas uppgå till drygt 800 miljarder, av vilket det allra mesta
utgörs av minskade trafikolyckor. Beräkningen av detta värde är dock osäker, både på grund av
osäkra effektsamband och osäkerheter om hur det samhällsekonomiska värdet ska beräknas (värdet
av minskade trafikolyckor baseras på hela olyckskostnaden och inte bara den externa delen; jämför
med VTI rapport 914).

31

Detta utvecklas mer i avsnitt 3.9.1 i Trafikprognoser och kompletterande analyser, Trafikverket 2020:081.
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Tabell 3 Sammanställning av samhällsekonomiska effekter (miljarder kr) för prognos B och C (jämfört med prognos A).
Alla siffror är nuvärdesberäknade med 40 års kalkylperiod.

Prognos B

Prognos C

0

20

Biljettintäkter

0

90

Fordonskostnader kollektivtrafik

0

-70

10

1 200

Drivmedelsskatt för vägtrafik

10

-100

Vägavgifter/vägskatt

0

1 300

Konsumentöverskott

-30

-1 300

-30

400

0

-1 700

-40

810

Luftföroreningar

10

10

Trafikolyckor

-50

800*

0

30

0

-3 000

-70

-2 240

Producentöverskott

Budgeteffekter

Restider
Vägavgifter/vägskatt
Externa effekter

DoU och reinvesteringar
Ytterligare välfärdseffekter
(se avsnitt 3.9.1)
Totalt
Not:

* Siffran avser inte bara extern marginalkostnad
för olyckor utan hela marginalkostnaden. Det
betyder att den externa effekten är överskattad.

3.3.

Analyser med Scenarioverktyget

Scenarioverktyget har använts för att analysera ett referensscenario samt åtta måluppfyllande
scenarier:
-

A: referensscenario
måluppfyllande scenarier:
o B: biodrivmedelsscenario
o C1: hög bränsleskatt, biodrivmedel begränsas till 20 TWh
o C2: bränsle- och kilometerskatt, biodrivmedel begränsas till 20 TWh
o C3: hög bränsle- och kilometerskatt, biodrivmedlen begränsas till 13 TWh
o C4: högre bränsleskatt, biodrivmedlen begränsas till 13 TWh
o D1: transporteffektivisering tillsammans med bränsle- och kilometerskatt för att
begränsa biodrivmedlen till 20 TWh
o D2: transporteffektivisering som i D1 tillsammans samma kilometerskatt men med
högre bränsleskatt än i D1 och för att begränsa mängden biodrivmedel till 13 TWh.
o D3: högre transporteffektivisering än i D1 och D2 tillsammans samma
kilometerskatt som i D1 och D2 samt höjd bränsleskatt för att begränsa mängden
biodrivmedel till 13 TWh.
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Scenario A, B och C2 har även analyserats med Sampers och Samgods, enligt avsnittet ovan.
Nivåerna för trafikarbete mellan Sampers- och Samgodskörningarna och Scenarioverktyget skiljer
sig något, vilket framför allt beror på att Scenarioverktyget anpassats till den nya, högre
befolkningsutvecklingen som kommer utgöra indata till basprognos 2020. Om ingenting annat
förändras antas en högre befolkningsutveckling och ett högre trafikarbete för prognosåren.
Basprognos 2020 kommer dock att innehålla en rad andra uppdateringar, och den totala effekten på
trafikarbetet jämfört med basprognos 2018 är inte känd när denna rapport skrivs.
I tabellen nedan redovisas översiktligt vilka styrmedel och åtgärder som är utgångspunkt för de olika
scenarierna. Antalet plustecken illustrerar hur stark implementering som antas i respektive
scenario. Scenarierna beskrivs nedan var för sig och summeras sedan i slutet av kapitlet i
sammanfattande tabeller.
Tabell 4 Översiktlig redovisning av styrmedel och åtgärder i de olika scenarierna

3.3.1.

Scenario A: referens

Referensscenariot innefattar de åtgärder och styrmedel som var beslutade fram till och med
september 2019. Det innefattar bland annat de nya koldioxidkrav som EU beslutat om (det vill säga
en minskning med 37,5 procent för lätta fordon och 30 procent för tunga fordon till år 2030).
Vidare gäller nuvarande bonus-malus-system för lätta fordon, och de beslutade nivåerna för
reduktionsplikt för bensin och diesel antas ligga kvar på 2020 års nivå även under prognosåren.
Drivmedelsskatterna indexeras realt med 2 procent per år.
Utifrån från dessa förutsättningar ger Scenarioverktyget en reduktion av koldioxid på cirka 40
procent till 2030 och cirka 56 procent till 2040, jämfört med 2010. Detta innebär att klimatmålen
inte nås till vare sig 2030 eller 2045.
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3.3.2.

Scenario B: biodrivmedel

I scenario B, biodrivmedel, kompletteras de beslutade styrmedlen i referensscenariot med en
förstärkt bonus-malus så att koldioxidutsläppen för nya personbilar och lätta lastbilar minskar med
50 procent i Sverige till 2030 jämfört med 2021. Detta ger en el-andel på 27 procent för lätta fordon
och 10 procent för tunga fordon år 2030. Utöver detta förstärks reduktionsplikten till den nivå som
gör att klimatmålet år 2030 nås.
I scenario B ökar därmed både andelen el och andelen biodrivmedel jämfört med referensscenariot.
Dessa två faktorer påverkar de genomsnittliga körkostnaderna i olika riktning och tar i detta
scenario mer eller mindre ut varandra. Därmed antas efterfrågan på transporter påverkas relativt
lite, och skillnaden i trafikutveckling blir marginell i förhållande till scenario A. Dock blir efterfrågan
på biodrivmedel stor, cirka 30 TWh, jämfört med 15 TWh år 2030 i scenario A och dagens cirka 17
TWh. I detta scenario nås klimatmålet.

3.3.3.

Scenario C1: hög bränsleskatt, biodrivmedel begränsas till 20 TWh

Scenario C1 analyserar hur hög bränsleskatt som skulle behövas för att nå klimatmålet med en
begränsning av biodrivmedelsanvändningen till 20 TWh. Detta kräver ungefär en fördubbling av
bränslepriset jämfört med scenario B.
Högre bränsleskatter innebär att det blir dyrare att köra med bränslefordon, vilket för lätta fordon
antas leda till en överflyttning till eldrift. Körkostnaderna för lätta fordon ökar i medeltal med 35
procent och för lastbil med 90 procent. Den samlade effekten för lätta fordon blir en minskning av
trafikarbetet med cirka 10 procent i förhållande till referensscenariot. Lastbilstrafiken minskar med
20 procent.
I detta scenario nås klimatmålet. I och med det minskade trafikarbetet och viss ökning av el-andelen
för de lätta fordonen kan målet nås med 20 TWh biodrivmedel i stället för 30 TWh som i scenario B.
Skatteintäkterna ökar med 50 miljarder kronor år 2030 jämfört med referensscenariot, till följd av
de högre bränsleskatterna.

3.3.4.

Scenario C2: bränsle- och kilometerskatt, biodrivmedel begränsas till 20 TWh

I scenario C2 införs kilometerskatt för lätta och tunga fordon med 1 krona per kilometer för lätta
fordon och 2 kronor per kilometer för lastbilar. Utöver detta används bränsleskatt och
reduktionsplikt för att nå klimatmålet med 20 TWh biodrivmedel. Bränsleskatten är i detta scenario
lägre än i C1 men högre än i A och B.
Detta scenario leder till att körkostnaderna för personbil ökar med över 60 procent och för lastbil
med nära 90 procent. Trafikarbetet minskar med cirka 20 procent för både person- och lastbil. Detta
gör att klimatmålet kan nås med lägre förbrukning av biodrivmedel än i scenario B. Skatteintäkterna
till staten beräknas öka med nästan 90 miljarder kronor per år jämfört med referensscenariot.

3.3.5.
TWh

Scenario C3: hög bränsle- och kilometerskatt, biodrivmedlen begränsas till 13

Detta scenario har en restriktion i användningen av biodrivmedel på 13 TWh, samtidigt som
klimatmålet ska nås. Målet nås genom att höja körkostnaderna både genom högre bränsleskatt och
genom högre kilometerskatt. Bränslepriserna blir mer än dubbelt så höga som i referensscenariot
och körkostnaden för lätta fordon blir knappt dubbel så hög. Trafikarbetet för lätta fordon år 2030
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är 23 procent lägre än i referensscenariot och 35 procent lägre för lastbilar. Skatteintäkterna till
staten beräknas öka med drygt 120 miljarder kronor per år jämfört med referensscenariot.

3.3.6.

Scenario C4: hög bränsleskatt, biodrivmedel begränsas till 13 TWh.

Detta scenario har en restriktion i användningen av biodrivmedel på 13 TWh, samtidigt som
klimatmålet ska nås. Målet nås genom att höja körkostnaderna genom högre bränsleskatt.
Bränslepriserna blir ca tre gånger så höga som i referensscenariot och körkostnaden för lätta
bränslefordon blir ca dubbelt så hög. Trafikarbetet för lätta fordon år 2030 är 15 procent lägre än i
referensscenariot och 35 procent lägre för lastbilar. Skatteintäkterna till staten beräknas öka drygt
80 miljarder kronor per år jämfört med referensscenariot.

3.3.7.
Scenario D1: transporteffektivisering tillsammans med bränsle- och
kilometerskatt för att begränsa biodrivmedlen till 20 TWh
I scenario D1 kompletteras styrmedel som påverkar transportkostnader (bränsleskatt och
kilometerskatt) med andra åtgärder för att minska trafikarbetet (förbättrade alternativ, effektivare
användning, parkeringsavgifter med mera, se även avsnitt 2.3). För lätta fordon antags att olika
åtgärder för transporteffektivisering minskar trafikarbetet med 10% och på motsvarande sätt för
tunga fordon med 5 procent. Detta antagande bygger inte på någon detaljerad analys av exakt vilka
åtgärder som vidtas, utan syftet är att indikativt åskådliggöra en situation där både styrmedel för
ökade transportkostnader och åtgärder för mer attraktiva alternativ till bil och lastbil kombineras.
Det ingår även åtgärder för mer energieffektiv användning (se kap 3.1.4), exempelvis sparsam
körning. I scenariet antas en effektivisering av bränsleförbrukningen på 5 procent år 2030 för såväl
lätta fordon som lastbilar.
Analysen visar att körkostnaderna för lätta bränslefordon behöver öka med cirka 30 procent jämfört
med referensscenariot (vilket är en mindre höjning än i C1) för att nå klimatmålet och samtidigt
begränsa mängden biodrivmedel till 20 TWh. Trafikarbetet minskar med cirka 15 procent för lätta
fordon jämfört med referensscenariot 2030, varav åtgärderna för transporteffektivt samhälle står för
cirka två trejedelar av minskningen och bränsle- och kilometerskatt står för en tredjedel. För
lastbilar minskar trafikarbetet med 15 procent i förhållande till referensscenariot, varav cirka en
tredjedel av minskningen kommer från antagna åtgärder och två tredjedelar från bränsle- och
kilometerskatt.
Klimatmålet nås. Skatteintäkterna till staten beräknas öka med knappt 40 miljarder kronor per år
jämfört med referensscenariot.

3.3.8.
Scenario D2: transporteffektivisering tillsammans med bränsle- och
kilometerskatt för att begränsa biodrivmedlen till 13 TWh
Scenario D2 bygger på D1, men med den skillnaden att bränsleskatterna höjs för att begränsa
efterfrågan på biodrivmedel till 13 TWh. Detta höjer körkostnaderna för bränslebilar, men
körkostnaderna för eldrift blir desamma som i D1.
Analysen visar att körkostnaderna för lätta bränslefordon behöver öka med cirka 70 procent jämfört
med referensscenariot för att nå klimatmålet och samtidigt begränsa mängden biodrivmedel till 13
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TWh. Trafikarbetet minskar med cirka 23 procent för lätta fordon jämfört med referensscenariot
2030,. För lastbilar minskar trafikarbetet med cirka 30 procent i förhållande till referensscenariot,
Klimatmålet nås. Skatteintäkterna till staten beräknas öka med knappt 80 miljarder kronor per år
jämfört med referensscenariot.

3.3.9.
Scenario D3: hög transporteffektivisering tillsammans med höjd bränsle- och
kilometerskatt för att begränsa mängden biodrivmedel till 13 TWh
I detta scenario antas, jämfört med D1 och D2, en mer långtgående trafikminskning till följd av
andra åtgärder än bränsle- och km-skatter (förbättrade alternativ, effektivare användning,
parkeringsavgifter med mera). För lätta fordon antas en minskning av trafikarbetet med 18 procent
jämfört med referensscenariot 2030 och för lastbilar en minskning med 12 procent. Liksom i D1 och
D2 antas en ytterligare effektivisering av bränsleförbrukningen på 5 procent år 2030 för såväl lätta
fordon som lastbilar.
Utöver åtgärderna ovan används transportkostnader (en kombination av bränsle- och
kilometerskatt) för att ytterligare begränsa trafikarbetet till en sådan nivå att klimatmålet kan nås
med en begränsning av biodrivmedelsanvändningen till 13 TWh.
Analysen visar att körkostnaderna för lätta bränslefordon behöver öka med i storleksordningen 60
procent och för lastbilar med cirka 80 procent jämfört med referensscenariot för att nå klimatmålet
och samtidigt begränsa mängden biodrivmedel till 13 TWh. Trafikarbetet för lätta fordon minskar
med cirka 30 procent i förhållande till referensscenariot. För lastbilar är trafikminskningen cirka
30 procent
Klimatmålet nås. Skatteintäkterna till staten beräknas öka med ca 60 miljarder kronor per år
jämfört med referensscenariot.

Sida 48 (56)

3.3.10.

Översiktliga resultat för studerade scenarier

I nedanstående tabeller redovisas övergripande analysresultat för scenarierna som har studerats
med Scenarioverktyget:
Tabell 5 Analysresultat 2030
2017

A

B

Referens

-19%
20%
14
13
0,0
0,0
20

Minskning CO2
Andel biodrivmedel
Drivmedelspris inkl skatt bensin (kr/l)*
Drivmedelspris inkl skatt diesel (kr/l)*
Kilometerskatt person (kr/km)
Kilometerskatt gods (kr/km)
Körkostnad personbil (kr/mil)

-40%
26%
18
19
0,0
0,0
20
21
16
35
0%
0%
0%
0%
18%
3%
43
15
3
62
88
6,0
13%
22%
39
1

Körkostnad bränslebil (kr/mil)
Körkostnad elbil (kr/mil)

29

Körkostnad lastbil (kr/mil)
Energieffektiv användning person
Energieffektiv användning gods
Transporteffektiv samhällsplanering person
Transporteffektiv samhällsplanering gods

0,4%
0,0%
59
15
0,06
73
78
4,9

Andel el person
Andel el gods
Fossila drivm. (TWh)
Biodrivmedel (TWh)
El (TWh)
Totalt (TWh)
Trafikarbete person (mdr fkm)
Trafikarbete gods (mdr fkm)
Förändring trafik rel 2017 personbil
Förändring trafik rel 2017 lastbil
Skatteintäkter (mdr kr)

C1

Biodrivmedel

-70%
57%
22
20
0,0
0,0
21
23
16
38
0%
0%
0%
0%
27%
10%
22
29
5
56
88
5,9
13%
20%
36
-2

Diff mot 2017 (mdr kr)
*2017 års prisnivå
**Observera att körkostnader för personbil inkluderar ca 10kr/mil i fasta kostnader

C2

Hög
bränsleskatt

C3

C4

Bränsle- och Hög
km-skatter bränsleskatt
och km-skatt

-70%
48%
44
36
0,0
0,0
27
33
16
67
0%
0%
0%
0%
32%
10%
22
20
6
48
80
4,8
3%
-2%
92
54

-70%
48%
29
25
1,0
2,0
33
36
26
67
0%
0%
0%
0%
28%
10%
22
20
5
47
73
4,8
-6%
-3%
133
95

D1

Hög
bränsleskatt

-70%
38%
46
38
1,0
2,0
38
44
26
90
0%
0%
0%
0%
32%
10%
22
13
5
40
68
3,9
-13%
-21%
160
122

D2

Transporteffektivisering

-70%
38%
62
49
0,0
0,0
31
40
16
92
0%
0%
0%
0%
36%
10%
22
13
6
41
75
3,8
-4%
-22%
122
84

D3

Transporteffektivisering
och högre
bränsleskatt

-70%
48%
23
21
0,5
1,0
26
28
20
47
-5%
-5%
-10%
-5%
27%
10%
22
20
5
47
74
5,2
-5%
7%
77
39

-70%
37%
43
36
0,5
1,0
31
36
20
73
-5%
-5%
-10%
-5%
32%
10%
22
13
5
40
68
4,3
-13%
-12%
115
77

Högre
transporteffektivisering

-70%
37%
37
31
0,5
1,0
30
34
20
64
-5%
-5%
-18%
-12%
30%
10%
22
13
5
40
63
4,3
-19%
-12%
96
58

Tabell 6 Analysresultat 2040
2017

A

B

Referens

Minskning CO2
Andel biodrivmedel
Drivmedelspris inkl skatt bensin (kr/l)*
Drivmedelspris inkl skatt diesel (kr/l)*
Kilometerskatt person (kr/km)
Kilometerskatt gods (kr/km)
Körkostnad personbil (kr/mil)**

-19%
20%
14
13
0,0
0,0
20

Körkostnad bränslebil (kr/mil)
Körkostnad elbil (kr/mil)
Körkostnad lastbil (kr/mil)

29

Energieffektiv användning person
Energieffektiv användning gods
Transporteffektiv samhällsplanering person
Transporteffektiv samhällsplanering gods
Andel el person
Andel el gods
Fossila drivm. (TWh)
Biodrivmedel (TWh)
El (TWh)
Totalt (TWh)
Trafikarbete person (mdr fkm)
Trafikarbete gods (mdr fkm)
Förändring trafik rel 2017 personbil
Förändring trafik rel 2017 lastbil
Skatteintäkter (mdr kr)
Diff mot 2017 (mdr kr)

0,4%
0,0%
59
15
0,06
73
78
4,9

C1

Biodrivmedel

-56%
26%
21
23
0,0
0,0
20
21
17
33
0%
0%
0%
0%
38%
10%
32
11
7
50
100
7,0
29%
44%
37
-1

-90%
71%
27
25
0,0
0,0
19
23
17
34
0%
0%
0%
0%
68%
30%
7
18
15
40
102
7,0
31%
43%
25
-13

C2

Hög
bränsleskatt

-90%
70%
60
48
0,0
0,0
21
35
17
62
0%
0%
0%
0%
76%
30%
7
12
16
36
98
5,7
7%
11%
61,0
23

C3

Bränsle- och
km-skatter

-90%
64%
37
32
1,0
2,0
30
37
27
62
0%
0%
0%
0%
71%
30%
7
13
14
35
86
5,6
10%
14%
131
93

C4

Hög
Hög
bränsleskatt bränsleskatt
och km-skatt

-90%
53%
65
52
1,0
2,0
31
46
27
86
0%
0%
0%
0%
78%
30%
7
8
14
30
83
4,5
7%
-8%
147
109

-90%
47%
91
71
0,0
0,0
21
44
17
88
0%
0%
0%
0%
84%
30%
7
7
17
31
98
4,4
26%
-10%
71
33

D1

D2

Transporteffektivisering

-90%
65%
30
27
0,5
1,0
23
28
21
44
-5%
-5%
-10%
-5%
69%
30%
7
14
13
34
85
6,2
9%
27%
73
35

D3

TransportHögre
effektivisering transportoch högre
effektivisering
bränsleskatt

-90%
54%
60
49
0,5
1,0
25
39
21
69
-5%
-5%
-10%
-5%
76%
30%
7
9
14
30
82
5,1
6%
3%
97
59

-90%
57%
41
35
0,5
1,0
24
32
21
53
-5%
-5%
-26%
-17%
72%
30%
7
9
13
29
69
5,0
-12%
2%
66
28
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Vägtrafikarbetet varierar stort mellan scenarierna, och nivån är starkt korrelerad med mängden
biodrivmedel. Ju mindre biodrivmedel, desto mindre vägtrafik. Andelen el av trafikarbetet är
korrelerad till bensin- och dieselpriset. Ju högre bränslepris, desto högre andel el.
I nedanstående diagram (figur 24) illustreras hur målet kan nås med olika kombinationer av
biodrivmedel och trafikminskning (jämfört med referensscenariot), beroende på vad som antas om
fordonsflottans genomsnittliga bränsleförbrukning (som i sin tur beror dels på graden av
elektrifiering och dels på bränslefordonens snittförbrukning). De två linjerna i diagrammet visar
möjliga kombinationer av biodrivmedelsmängd och trafikminskning för att nå målet, givet två olika
antaganden om fordonsflottans genomsnittliga förbrukning. Den övre, blå linjen representerar ett
antagande om relativt låg elektrifiering och fordonseffektivisering, motsvarande scenario A
(elandelen av trafikarbetet antas vara 18% för personbilar och 3% för tunga fordon). Den undre,
orangea linjen representerar ett antagande om högre elektrifiering, motsvarande scenarierna
C1/C3/D1. Den orangea linjen visar alltså att med detta antagande om fordonsflottan så kan man nå
målet med t ex strax under 25 TWh biodrivmedel och ingen trafikminskning jämfört med referens,
eller 15 TWh biodrivmedel och 20% trafikminskning jämfört med referens. Ju effektivare fordon
desto längre nedåt vänster i diagrammet kommer man, det vill säga att målet kan nås med mindre
biodrivmedel och/eller mindre trafikminskning. Varje röd prick motsvarar ett scenario, alltså en
kombination av biodrivmedelsanvändning, trafikminskning och genomsnittlig fordonsförbrukning
som når målet.

Figur 24 Kombinationer av biodrivmedel och trafikminskning som når målet.

Figur 25 illustrerar scenarierna på ett annat sätt, nämligen hur mycket fyra olika faktorer bidrar till
att minska utsläppen: energieffektivisering av fordon med förbränningsmotorer, andelen eldrift,
mängden biodrivmedel och minskad vägtrafik. Det bör noteras att den totala minskningen uttryckt i
procent till följd av två eller fler av delarna beräknas genom multiplikation. Biodrivmedel ger det
enskilt största bidraget till koldioxidminskningen i alla måluppfyllande scenarier.
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Figur 25 Minskningsbidrag från olika strategier till 2030
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4. Slutsatser
Vägtrafikens klimatpåverkande utsläpp kan minskas genom tre faktorer:


större andel elfordon och energieffektivare bränslefordon



ökad andel förnybara drivmedel



minskat vägtrafikarbete.

För att minska riskerna och för att nå målen på ett kostnadseffektivt sätt bör komponenter från alla
tre delarna ingå, men det går inte att på förhand bestämma de exakta proportionerna. Mycket av
transporterna kommer även fortsättningsvis att gå på väg. I olika delar av landet skiljer sig
förutsättningarna åt. Politiska beslutsfattare avgör vilka styrmedel det ska vara, och Trafikverket
bidrar med beslutsunderlag. Vägtrafiken kan behöva minska – tillgången till biobränslen och
introduktionstakten för eldrift är avgörande för hur snabbt utsläppen kan minska. Om vägtrafiken
fortsätter att öka kommer det att bli svårare att nå klimatmålet. Att minska vägtrafikarbetet kräver
ekonomiska styrmedel, samtidigt som förbättrade alternativ till vägtransporter såsom förtätning,
kollektivtrafik, gång och cykel kan bli mer attraktiva. Det senare bidrar också till andra mål, såsom
ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och ökad hälsa.
Klimatmålet kan nås utan att vägtrafikarbetet påverkas nämnvärt i förhållande till referensscenariot,
genom hög elektrifieringstakt, effektivare bränslefordon och en utökad reduktionsplikt om man
använder cirka 30 TWh biodrivmedel i för inrikes vägtrafik. Det är en större volym än dagens cirka
17 TWh.
För att användningen av biodrivmedel ska bli väsentligt lägre än 30 TWh, samtidigt som målet nås,
måste vägtrafikens utveckling sannolikt begränsas i förhållande till referensscenariot.
En snabb teknikutveckling, särskilt för elektrifieringsgraden i vägtrafiken, minskar behovet av att
hålla tillbaka trafikutvecklingen för att begränsa efterfrågan på biodrivmedel. Till 2030 bedöms det
dock vara svårt att öka el-andelen väsentligt över de cirka 30 procent som antas i Trafikverkets
analyser.
Ett vägval kan vara att begränsa användningen av biodrivmedel. Om man vill begränsa den
användningen för vägtrafik till en nivå på 10–15 TWh genom höjda bränsleskatter och samtidigt nå
klimatmålet till 2030, visar analyserna att det krävs en skattenivå som resulterar i ett bränslepris
som är upp till tre gånger så högt som i dag. Det innebär att körkostnaden (bränslekostnad samt
kostnaden för fordonet som t ex service och värdeminskning) för bränslebilar ökar med knappt det
dubbla och för lastbil drygt 2,5 gånger. Alternativt kan man kombinera bränsleskatter som medför
en fördubbling av bränslepriset med införandet av kilometerskatter på i storleksordningen 1 krona
per kilometer för personbil och 2 kronor per kilometer för lastbil, för att målet ska nås. Det innebär
att körkostnaden för bränslebilar ökar med drygt det dubbla och för lastbilar med drygt 2,6 gånger. I
båda fallen minskar vägtrafikarbetet väsentligt. I fallet med km-skatter blir det även dyrare att köra
elfordon, vilket leder till att det totala trafikarbetet blir ännu lägre. Det uppstår avsevärda
tillgänglighetsförluster för både människor och godstransporter, och de blir sannolikt högre för
scenariot med kilometerskatter. En begränsning av biodrivmedels-användningen till 2o TWh
medför något mindre dramatiska höjningar av bränslepriser och körkostnader och därmed inte lika
stor vägtrafikminskning och tillgänglighetsförlust.
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Om efterfrågan på biodrivmedel ökar globalt och inom EU, ökar priset sannolikt i förhållande till
vad som antagits i de analyserade scenarierna. Ett högre pris på biodrivmedel skulle, förutsatt att
reduktionsplikten bibehålls, ge högre drivmedelspriser vid pump (det vill säga att bensin och diesel
med inblandning av biodrivmedel blir dyrare). Därmed skulle körkostnaderna för bränsledrivna
bilar öka, vilket kan dämpa vägtrafikarbetet. Ett sådant scenario har inte analyserats specifikt, men
effekten blir ungefär densamma som om bränsleskatterna ökas.
Den tillgänglighetsförsämring som uppstår om körkostnaderna ökar kraftigt utgör en avsevärd
samhällsekonomisk kostnad. Tillgänglighetsförlusterna fördelar sig ganska jämnt mellan olika delar
av landet, men de är större för hushåll utanför tätorter. Det behöver studeras närmare hur oönskade
fördelningseffekter kan motverkas genom alternativa utformningar av styrmedlen.
Det kan också vara möjligt att minska biltrafiken på andra sätt än genom högre körkostnader, som
till exempel till följd av förbättrade alternativ, effektivare användning, sänkta hastighetsgränser och
andra typer av styrmedel såsom högre parkeringsavgifter. Trafikeffekterna av sådana åtgärder är
dock osäkra och behöver studeras närmare. I scenarierna D1-D3 har antagits två nivåer av
trafikminskning till följd av sådana åtgärder, för att kunna beräkna vilka nivåer på biodrivmedel och
körkostnadsökningar som i så fall blir nödvändiga för att nå målet.
Om man väljer styrmedel som syftar till att hålla tillbaka tillväxten av vägtrafik, eller till och med
minska den, är det sannolikt inte möjligt att låta detta påverka enbart de tätbebyggda delarna i
storstadsområdena och andra större städer. Det beror på att trafikarbetet i dessa områden endast
utgör mindre än hälften av det totala biltrafikarbetet. Detsamma gäller om man riktar in sig på den
del av biltrafiken som utgörs av arbetsresor, vilket också utgör mindre än en fjärdedel av det totala
biltrafikarbetet. Den tillgänglighetsförlust som skulle uppstå av en minskad biltrafik riskerar därför
att påverka människor på landsbygden, särskilt låginkomsttagare, i samma utsträckning som i större
städer. Det är samtidigt svårare att kompensera denna tillgänglighetsförlust med även med stora
satsningar på alternativa resmöjligheter som kollektivtrafik, cykel och gång. Det kan medföra ett
behov av andra typer av riktad kompensation till dessa grupper.
Även om fokus för analyserna har varit år 2030 är det enligt Trafikverkets analyser ”lättare” att nå
en minskning av koldioxidutsläppen med 90 procent till 2040 än att nå målet 70 procent till 2030.
Elektrifieringen av vägtrafiken bör då ha kommit betydligt längre. Även för
samhällsplaneringsåtgärder som till exempel förtätning och utökad kollektivtrafik med mera finns
möjlighet att åstadkomma mer på längre än på kort sikt.
Analyserna visar också att det krävs mindre biodrivmedel 2040 än 2030, trots ökad vägtrafik,
eftersom elektrifieringsgraden ökar.
En fördel med att minska koldioxidutsläpp genom att minska vägtrafiken är att det bidrar till
uppfyllelsen av andra hållbarhetsmål som trafiksäkerhet, buller och utsläpp av partiklar. Sådana
effekter kan enbart studeras i det scenario som studerats med Sampers och Samgods. I detta
scenario minskar trafiken genom högre bränsle- och kilometerskatter. De samhällsekonomiska
trafiksäkerhetsvinsterna kan vara betydande. För övriga scenarier krävs fördjupade analyser.
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Kraftigt höjda drivmedelsskatter ger effekter i transportsystemet men också på produktion och
inkomster i landet. Detta fångas av naturliga skäl inte per automatik i modeller som beskriver
person- och godstransporter där produktion och inkomster ingår som förutsättningar för
transportprognoserna. Sådana effekter måste alltså beräknas utanför dessa modeller. En indikativ
beräkning baserat på tidigare genomförda analyser tyder på att tillgänglighetsförluster i
transportsystemet till följd av kraftigt höjda drivmedelsskatter endast fångar en mindre del av de
totala välfärdsförlusterna, dvs. förlusterna i samhället som helhet är betydligt större än enbart dem
som syns som mätbara effekter i transportsystemet. Med ”tillgänglighetsförluster i
transportsystemet” menas att användarna av transportsystemet – resenärer och godstransportörer
– får högre reskostnader och därmed begränsar vilka resor och transporter de gör. Detta medför inte
bara konsekvenser för användarna själva, utan sprider sig även till resten av samhället genom
följdeffekter för t ex kunder, arbetsgivare och företag. Slutsatsen från den indikativa beräkningen är
alltså att dessa spridningseffekter kan vara mycket stora, till och med större än de direkta effekterna
i själva transportsystemet.
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