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En uppdragsgivares förord
LETS är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som har pågått 2009-2013. LETS står för Governing
transitions towards Low-Carbon Energy and Transport Systems for 2050. Utföraren av LETS har varit
Lunds Universitet. Som en av fyra myndigheter har Trafikverket medverkat till finansieringen av LETS.
Övriga myndigheter var: Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Vinnova.
LETS har behandlat sex delområden alla med fokus på energi- och utsläppsfrågorna. Ett av dessa
områden utgjordes av logistik och godstransporter som denna rapport fokuserar.
I rapporten konstaterar forskarna att ett aktivt arbete med styrmedel är nödvändigt inom vissa
områden för att nå de klimatrelaterade målen. Inom andra områden är tilltron till marknadens
möjligheter att lösa problemen utan yttre påverkan större. Föreliggande rapport kan nyttjas som
underlag för politiker och beslutsfattare för att hantera de utmaningar som gäller godstransporternas
miljöpåverkan. Rapporten ger en delvis ny referensram för att diskutera och reducera
transportutsläpp. Denna referensram bidrar till att belysa behov av strukturella förändringar samt
lyfter att handlingsutrymmet för olika åtgärder varierar över tid.
Trafikverket konstaterar att a) problembilden är komplex i såväl sett ur ett samhällsvetenskapligt
som ur ett naturvetenskapligt perspektiv b) det finns många dellösningar – somliga av tvingande
karaktär andra av marknadsdrivet/ekonomisk karaktär. Vägen framåt, mot nödvändiga CO2minskningar, är brokig och omfattar åtgärder från alla - från den enskilde medborgaren via
forskarsamhället till näringslivet och politikerna.
LETS har drivits som ett forskningsprojekt och rapporten med dess slutsatser och rekommendationer
är forskarnas.
Rikard Engström
Trafikverket, Augusti 2013

Förord
LETS Gods ingår som ett fristående projekt i forskningsprogrammet LETS 2050. Forskningen inom
LETS 2050 utgår från att det både är tekniskt möjligt och ekonomiskt genomförbart att ställa om till
ett CO2-snålt samhälle 2050. Forskningsfrågorna är fokuserade på vilken politisk styrning och
institutionell förändring som krävs liksom vilka utmaningar och hinder som måste övervinnas för att
nå en sådan målsättning. I nära anslutning till detta breda forskningsprogram fokuserar LETS Gods
specifikt på samspelet mellan utvecklingen av godstransporter, logistik och CO2-utsläpp med följande
huvudfrågeställningar: Vilka är företagens och samhällets utmaningar, möjligheter och incitament
rörande långsiktigt hållbara godstransporter och logistikupplägg för att möjliggöra och stödja
övergången till nära nollutsläpp? Vilka styrmedel och policyer har tillräcklig verkan, relevans och
genomförbarhet för att göra godstransporter hållbara?
Arbetet inom LETS Gods har sedan 2010 bedrivits i olika delprojekt som kontinuerligt har diskuterats
och stämts av i projektgruppen. Under det senaste året har delprojekten vävts samman till en helhet,
vilken presenteras i denna syntesrapport. Delprojekten har behandlat tre områden.
Det första området fokuserade på godstransporter, tillgänglighet och försörjningsstrukturer där
existerande kunskap om godstransporter och dess samspel med logistik kartlades. Kartläggningen
omfattar dagens utmaningar, möjligheter och incitament rörande långsiktigt hållbara
godstransporter och logistikupplägg samt anledningar till varför det ser ut som det gör idag. Denna
kunskap har varit begränsad och en tydlig teoretisk och empirisk kartläggning var nödvändig för
projektet. Kartläggningen tar sin utgångspunkt utifrån varuägarna och hanterar interaktionen med
logistikföretag, transportörer och samhälle.
Det andra området fokuserade på styrmedel och policyer för hållbara godstransporter, dels befintliga
och tänkbara fram till 2020 och dels en problematisering av området 2020-2050. I
problematiseringen diskuteras speciellt dynamiken kring styrning, dvs. hur anpassningsförmågan
utvecklas över tid i relation till förändrade förutsättningar samtidigt som målen vidmakthålls och
säkerställs. Dynamiken baseras på den komplexitet som den kontextuella situationen ger i form av
exempelvis förändringar över tid, flera och motsägelsefulla mål, kompromisser och mångfald av
aktörer. Styrningsdelen i projektet belyser ekonomiska effekter och andra utmaningar för företag och
samhälle för att nå hållbara godstransporter. Även hur teknologisk utveckling kan påverkas och
användande av tekniska lösningar diskuteras, speciellt utifrån interaktionen mellan näringsliv och
samhälle där potentialen är särskilt stor att hitta gemensamma lösningar som gynnar såväl
företagande som samhället och dess medborgare.
Det sista och tredje området fokuserade på utmaningar och dilemman vid implementering av
styrning. Detta kopplas till problematiseringen genom att kritiska faktorer och alternativa
handlingsvägar i interaktionen mellan företag, myndigheter och medborgare/konsumenter för
hållbara godstransportlösningar diskuteras. En första sådan faktor är frågan om acceptans hos
allmänhet, näringsliv och politiker. En annan faktor är möjligheten att kombinera dessa aktörers olika
drivkrafter och motiv för reduktion av godstransportutsläpp. En tredje kritisk faktor är den politiska
och
myndighetsbaserade
internationella
samordningen
kring
godsflöden
eftersom
försörjningsstrukturerna ofta är globala.

Forskningen har bedrivits i en tvärvetenskaplig grupp bestående av nio forskare från skilda discipliner
(förpackningslogistik, teknisk logistik, ekonomisk geografi, trafikplanering). En utmaning och ett
bidrag till utvecklingen av frågeställningarna i projektet har varit att smälta samman och skapa en
helhet av olika forskares paradigm, referensramar och kompetens. Teorin om tillväxtcykeln, dvs
tillväxtens varierande karaktär och egenskaper över tid och de ekonomiska aktörernas växlande
beteenden, bildar i rapporten ett teoretiskt ramverk för arbetet. Karl-Johan Lundquist och Lars-Olof
Olander har bidragit med detta arbete som bygger på mångårig ekonomisk-historisk och ekonomiskgeografisk forskning i Lund. Dekompositionsmodellen, som används både för analys av historiska
data och för beräkningar av framtida lägesbilder, har utarbetats av Fredrik Eng Larsson, Karl-Johan
Lundquist, Lars-Olof Olander och Sten Wandel. Enkätundersökningen av de svenska företagens
förväntningar och tänkbara åtgärder för transporternas och logistikens anpassningar till minskade
utsläpp har genomförts av Henrik Pålsson, som också har svarat för analys och bearbetning av
enkätdata. Maisam Abbasi, Lena Hiselius, Lena Smidfelt Rosqvist, Petra Stelling och Sten Wandel har
lämnat många och viktiga tematiska bidrag och analyser som bl a används som underlag för
framtidsdiskussionerna. Arbetet med de olika framtidsscenarierna, antaganden, analyser och
slutsatser kring dessa, har genomförts som ett lagarbete vid täta och återkommande arbetsmöten.
Ledare och samordnare av gruppens arbete har varit Henrik Pålsson.
De tankar och idéer som rapportens innehåll bygger på har inspirerats och kommenterats av många
personer under forskningsprojektets gång. Därför vill vi tacka alla som har deltagit i våra workshopar
och seminarier samt övriga forskare inom LETS-programmet. Vi vill också tacka våra finansiärer
VINNOVA och Trafikverket. Slutligen vill vi rikta ett tack till Lars J. Nilsson och Magnus Blinge för
värdefulla synpunkter på en tidigare version av rapporten.
Lund 2013 05 17
Författarna

Sammanfattning
Det är både tekniskt möjligt och ekonomiskt genomförbart att ställa om till ett CO2-snålt samhälle
2050. Men för att nå en sådan målsättning måste ett antal utmaningar och hinder övervinnas, vilket
kan kräva både politisk styrning och institutionell förändring.
Denna rapport fokuserar specifikt på samspelet mellan utvecklingen av godstransporter, logistik och
CO2-utsläpp. Godstransporterna, som styrs och kontrolleras av varuägande företag och aktörer på
transportmarknaden, står för 10-16 % av Sveriges totala CO2-utsläpp. Trenden för CO2-utsläpp från
godstransporter är dessutom ökande. Enligt prognoser gjorda på traditionell basis förväntas
godstransporterna fortsätta stiga i takt med BNP så att de blir dubbelt så omfattande 2050. En sådan
utveckling står i stark kontrast till de klimatpolitiska mål som Sverige och EU fastslagit som kräver
dramatiska minskningar av utsläppen. Den svenska målsättningen för 2030 innebär att CO2-utsläppen
ska minska till 20 % av nivån 1990. Det svenska slutmålet för år 2050 innebär nästan en fullständig
reduktion av utsläpp av växthusgaser, ett mål som ser svårnått ut med utgångspunkt i prognoserna.
För att nå kraftiga utsläppsminskningar kommer det att krävas både frivilliga och tvingande åtgärder
som berör ett stort antal aktörer i både den privata och den offentliga sektorn. Detta gör analysen
komplicerad. Med syfte att försöka skapa en helhetssyn för hur olika faktorer ensamt eller i olika
kombinationer över tiden kan antas påverka transportutsläppens utveckling tar denna rapport
följande utgångspunkter:
•
•
•
•

Ekonomisk tillväxt antas inte utvecklas linjärt utan visar återkommande långsiktiga cykliska
mönster.
Ekonomisk rationalitet, aktörers agerande, teknologiska möjligheter skiljer sig starkt åt under
olika tidsperioder.
Effekten av och samspelet mellan olika faktorer på makronivå respektive mikronivå antas
variera över tiden.
”Möjlighetsfönstrens” storlek och de grundläggande förutsättningarna/restriktionerna för att
reducera CO2-utsläppen antas därmed vara starkt tidsbundna.

För att beskriva och diskutera interaktion mellan och styrning av det stora antal aktörer som
tillsammans påverkar transportutsläpp placeras godstransportsystemet i en referensram som i
huvudsak på systemteori och systemanalys och består av ”det lilla systemet” och ”det stora
systemet”. Det lilla systemet omfattar de aktörer som genom beslut kring logistik och transport har
en direkt påverkan på CO2-utsläppen från godstransporter. Det stora systemet omfattar aktörer och
delsystem som sätter ramarna för vilka beslut som är möjliga och ekonomiskt lönsamma för
aktörerna i det lilla systemet. Referensramen bygger på systemteori och systemanalys.
Rapportens viktigaste bidrag till forskningen inom området är att det teoretiska ramverket och
beräkningsmodellerna inte utgår från en linjär framskrivning av tillväxten vilket är det dominerande
antagandet i litteraturen och rapporterna inom ämnesområdet. Det cykliska synsätt som vi
företräder ger helt olika handlingsutrymmen och möjligheter vid olika tidpunkter jämfört med vad
som framstår vid ett linjärt synsätt. Vidare problematiseras på ett nytt sätt betydelsen av relationer
mellan faktorer på makro- och mikronivå och dess konsekvenser för möjligheten att reducera CO2
under olika tidshorisonter. Resultaten av våra analyser kommer därför att delvis skilja sig från andra

beräkningar som gjorts över den framtida utvecklingen av CO2-utsläpp från transportsektorn och
möjligheterna att hantera dessa i framtiden.
Baserat på insikten om att tillväxten inte är linjär, utan återkommer med långsiktiga cykliska mönster,
antas att den ekonomiska utvecklingen fram till 2020 kommer att skilja sig markant från utvecklingen
2020-2050. Åren fram till 2020 innebär slutet på en lång tillväxtcykel och kommer att kännetecknas
av svag tillväxt och strukturell stagnation, medan perioden 2020-2050 med största sannolikhet
innebär början på en ny tillväxtcykel, kännetecknad av tillväxt och stark omvandling med helt ny
tillväxtriktning.
För perioden fram till 2020 kan affärsmodeller, logistiklösningar, fordonsteknik och energislag
överblickas av både företagsaktörer och forskare. Under denna period argumenterar vi för att
styrmedelsutveckling ska ta hänsyn till såväl samhällets önskvärda utveckling som företagens
incitament och behov. För aktörerna i transportsystemet är frågan om styrning ytterst intressant,
eftersom godstransportbranschen som helhet har ett reaktivt beteende. Att genom styrning vända
detta till ett mer innovativt klimat där proaktiva initiativ uppmuntras kräver nya grepp. Vi
argumenterar för att det krävs paketlösningar av styrmedel där begränsande regler utvecklas
parallellt med nya former för innovationsstöd och där riktade stöd och begränsningar utvecklas
parallellt med generella regler. Våra beräkningar visar att ”business as expected” (den troliga
utvecklingen byggd på ett cykliskt antagande om den ekonomiska utvecklingen) fram till 2020 ligger
långt ifrån det politiska målet för CO2-nivåerna medan en modell som med full kraft utnyttjar den
befintliga potentialen som finns inom räckhåll genom teknologisk, organisatorisk och institutionell
förändring väsentligt kan pressa ned CO2-utsläppen. Det står dock klart att även om dessa potentialer
utnyttjas fullt ut så kommer vi inte att nå målet för 2020. Våra undersökningar av mikronivån, dvs
företagens förväntade agerande och uppskattning av vad som är möjligt på ”frivillig väg” via deras
affärsmodeller och marknadsmekanismer/lösningar är inte fullt lika optimistiska. Det finns således
ett gap mellan vad företagen och marknaden kan ordna på egen hand och vad som är möjligt att
uppnå i vårt mest gynnsamma scenario. Våra slutsatser är därför att det inom flera områden krävs
starka styrmedel som tvingar och/eller möjliggör för företagen att hitta mer CO2-snåla transport- och
logistiklösningar. Inom andra områden visar analysen att det redan finns så starka incitament att
markanden på egen hand uppnår potentialen fullt ut, för sådana områden gäller snarare att behålla
spelreglerna.
Bortom år 2020 är det troligt att tillväxtens innehåll kommer att se helt annorlunda ut jämfört med
idag. Den nya tillväxtcykelns första del, omvandlingen, kommer att medföra en spänning mellan
gammalt och nytt. Det finns ingen anledning tro att en ny tillväxtriktning kommer att hamna rätt med
en gång och snabbt leda till lösningar av våra problem kring trafikutveckling, energikonsumtion och
CO2-utsläpp. Det kommer att dröja ganska många år innan den teknologi som ska driva den fortsatta
utvecklingen dominerar konsumtion, produktion och ekonomisk struktur. Om vi antar att den nya
teknologin kommer att kretsa kring energieffektivitet och fossilfria energikällor så har den många
problem att kämpa emot på vägen. Tjänsteutvecklingen av ekonomin kommer exempelvis inte att
dominera inledningen av omvandlingen, och dämpa ökningen av godstransporter. Istället kommer
omvandlingen länge att domineras av varuproduktion och infrastrukturbyggande, först av
investeringar i traditionell och sedan i ny infrastruktur. Risken för starkt ökande CO2-utsläpp och
ökande godstransporter kommer därför att bli mycket hög under de första 10-15 åren av
omvandlingen. Det blir under dessa år som konsumenterna och företagen får ta ett stort ansvar för

att bromsa utsläppen från godstransporter, medan samhället i övrigt investerar och planerar för
långsiktiga lösningar med effekter bortom 2040/2050. Samtidigt måste det etableras styrmedel för
att uppmuntra eller tvinga konsumenter och företag att ta detta kortsiktiga ansvar för reduktionerna.
Konsumtionen kommer att bromsas i början av tillväxtcykeln till följd av ett ökat skattetryck och en
restriktiv kreditmarknad, vilket bidrar till att styra om produktionen och lättar en del på transportoch koldioxidbördan. Anledningen är behovet av att finansiera både kortsiktiga och långsiktiga
investeringar utan att samhällets totala skuldbörda skenar iväg okontrollerat. Därutöver måste med
stöd av skatter, regler och restriktioner transportarbetet effektiviseras snabbare än under de
närmsta åren fram till 2020. Företagens jakt på ”goodwill”, grön image och kostnadsreduktioner
kommer inte att räcka som drivkrafter för att möta samhällets krav, utan en synlig hand måste styra
företagens transportarbete och samhällsbyggandet fram till åtminstone 2040. Det är dock viktigt att
godstransporterna inte får ta en alltför stor del av CO2-reduktionen, eftersom transporter spelar en
viktig roll för att omvandlingen ska kunna genomföras. Att bygga det nya som förhoppningsvis ger
effekt på lång sikt kommer att kräva omfattande och sannolikt ökade transporter. Transportökningar
kan därmed paradoxalt nog vara en del av lösning på den totala långsiktiga CO2-problematiken. Att
implementera för starka styrmedel riktade mot transportsektorn i syfte att nå kortsiktiga CO2-vinster
inom sektorn kan visa sig kontraproduktiva om det minskar transport- och logistikeffektiviteten i
samhället och därmed möjligheterna att bygga de långsiktigt hållbara strukturer som krävs för ett
CO2-snålt samhälle. Det är således en delikat balans mellan att kortsiktigt försöka pressa ned sektorns
CO2-utsläpp utan att äventyra dess förmåga att bidra till den långsiktiga lösningen. Detta kan
innebära att andra samhällssektorer inledningsvis måste vara beredda att ta en större andel av CO2reduktionen än godstransporterna.
Många av de styrmedel som diskuterats i rapporten kommer att kunna effektivisera transportarbetet
under en begränsad tid och ge andrum och uppskov under de påfrestningar som omvandlingen
kommer att föra med sig, men de kan inte lösa hela problemet. Det måste bli omvandlingen i sig själv
som med rätt inriktning bidrar med större delen av lösningen. Under den andra delen av
tillväxtcykeln, efter 2040/2050, kan alla ansträngningar därför ge effekt. Men inte ens om vi omkring
2040/2050 kan få full effekt av våra satsningar på energieffektivitet och CO2-reduktion blir tillvaron
problemfri. Trafikintensiteten, trängseln, resursbrister och städernas levbarhet är minst lika viktiga
problem att lösa som CO2-frågan. En lösning av CO2-frågan behöver inte innebära att dessa problem
automatiskt får sin lösning, kanske snarare tvärtom.
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1 Introduktion
1.1

Bakgrund

Transportsektorn står för närmare 40 % av CO2-utsläppen i Sverige och ca 25 % globalt med
internationella flygresor inräknade (Energimyndigheten, 2010). Av transportsektorns CO2-utsläpp
härrör, beroende på var man sätter systemgränsen, mellan 25 % (endast inrikestransporter) och
drygt 40 % (inrikes samt utrikes) av CO2-utsläppen från godstransporter (Energimyndigheten, 2008)
vilket betyder att godstransporter står för 10-16 % av Sveriges totala CO2-utsläpp. Trenden för CO2utsläpp från godstransporter är dessutom ökande medan persontransporternas ökning har planat ut
och övriga sektorers utsläpp har minskat. Internationellt och på basis av traditionellt gjorda
prognoser förväntas godstransporterna fortsätta att stiga i takt med BNP så att de blir dubbelt så
omfattande 2050. En sådan utveckling står i stark kontrast till de klimatpolitiska mål som Sverige och
EU har fastslagit som kräver dramatiska minskningar av utsläppen. Den svenska målsättningen för
2030 innebär att CO2-utsläppen ska minska till 20 % av nivån 1990. Det svenska målet för 2050 med
netto-nollutsläpp innebär nästan en fullständig reduktion av utsläpp av växthusgaser. Som framgår
av Figur 1 är EU:s målsättning något mindre radikal både i fråga om nivåer och i vilken takt målen ska
uppnås. Som framgår av figuren kommer dock de beräknade effekterna av redan vidtagna eller
planerade åtgärder varken att räcka för att nå EU:s lägre eller Sveriges högre målsättning. Det är
snarare tvärtom att CO2-nivån förväntas öka. Det är denna problembild som är föremål för
rapportens analys och diskussion.

Figur 1. Utveckling med beslutade åtgärder jämfört med klimatmål. Beslutade åtgärder inkluderar åtgärder och styrmedel
som var beslutade i slutet av 2011 och innefattar bland annat CO2-krav på personbilar och redovisad trafikprognos.
Alternativ A och B illustrerar schematiskt inverkan av en nationell transportplan. Det väsentliga är som synes inte denna
inverkan utan mot vilka mål som planeringen sker (Klimatmål SE respektive Klimatmål EU) källa Trafikverket 2012:105.
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1.2

Projektidé och målsättning

För att nå kraftiga utsläppsminskningar kommer det att krävas både frivilliga och tvingande åtgärder
som berör ett stort antal aktörer i både den privata och den offentliga sektorn vilket gör styrningen
komplicerad. Principiellt kan utsläppen reduceras på tre sätt: 1) Reduktion av efterfrågan på
godstransporter, 2) Logistikeffektivisering och 3) Teknikutveckling.
Utsläppsreduktion kan ske genom många olika åtgärder inom vart och ett av dessa tre principiella
sätt. Detta ger en komplex problembild där en framtidsanalys behöver ta hänsyn till samverkan
mellan och effekter av kombinationer av många olika åtgärder över tid och där en mångfald av
aktörer både påverkar och påverkas. Med syfte att försöka skapa en helhetssyn på hur olika faktorer
ensamma eller i olika kombinationer över tiden kan antas påverka transportarbetets utveckling har
ett analytiskt ramverk med följande utgångspunkter skapats:
•
•

•

•

Ekonomisk tillväxt antas inte utvecklas linjärt utan visar återkommande långsiktiga cykliska
mönster med distinkta skillnader i fråga om tillväxtens styrka, riktning och karaktär.
Ekonomisk rationalitet, aktörers agerande och teknologiska möjligheter skiljer sig starkt åt
under olika tidsperioder. Detta antas vara av avgörande betydelse för den framtida
utvecklingen av utsläpp från godstransporter och hur dessa kan minskas med hjälp av
exempelvis olika typer av styrmedel.
Effekten av och samspelet mellan olika faktorer på makronivå (ekonomisk tillväxttakt,
strukturomvandling och transportintensitet) respektive mikronivå (företagens agerande och
implementeringen av transportinnovationer) antas varierar över tid.
”Möjlighetsfönsternas” storlek och de grundläggande förutsättningarna/restriktionerna för
att reducera CO2-utsläpp antas därmed vara starkt tidsbundna.

Baserat på insikten om att tillväxten inte är linjär, utan återkommer med långsiktiga cykliska mönster,
antas att den ekonomiska utvecklingen fram till 2020 kommer att skilja sig markant från utvecklingen
2020-2050. Åren fram till 2020 innebär slutet på en lång tillväxtcykel och kommer att kännetecknas
av svag tillväxt och strukturell stagnation, medan perioden 2020-2050 med största sannolikhet
innebär början på en ny tillväxtcykel, kännetecknad av tillväxt och stark omvandling med helt ny
tillväxtriktning.
Rapportens viktigaste bidrag till forskningen inom området är att det teoretiska ramverket och
beräkningsmodellerna inte utgår från en linjär framskrivning av tillväxten vilket är det dominerande
antagandet i litteraturen och rapporterna inom ämnesområdet. Det cykliska synsätt som vi
företräder ger helt olika handlingsutrymmen och möjligheter vid olika tidpunkter jämfört med vad
som framkommer vid ett linjärt synsätt. Vidare problematiseras på ett nytt sätt betydelsen av
relationer mellan faktorer på makro- och mikronivå och dess konsekvenser för möjligheten att sänka
CO2 under olika tidshorisonter. Resultaten av våra analyser kommer därför att delvis skilja sig från
andra beräkningar som har gjorts över den framtida utvecklingen av CO2-utsläpp från
transportsektorn och möjligheterna att hantera dessa i framtiden.
För perioden fram till 2020 kan näringslivsstruktur, region- och bebyggelsestruktur, affärsmodeller,
logistiklösningar, fordonsteknik och energislag överblickas av företagsaktörer, samhällsaktörer och
forskare. Det är också under denna period som ekonomisk tillväxt och strukturell omvandling med
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rimlig säkerhet kan förutsägas. För perioden argumenterar vi för att analyser och utveckling av
styrmedel för godstransporter ska ske ur ett helhetsperspektiv så att de inte isoleras från övriga delar
i försörjningskedjan. Detta för att undvika att utsläppsreduktioner i transportsystemet sker på
bekostnad av ökningar i exempelvis produktionsanläggningar eller hos leverantörer. Vi argumenterar
också för att styrmedelsutveckling ska ta hänsyn till såväl samhällets önskvärda utveckling som
företagens incitament och behov, eftersom deras utveckling påverkar varandra; många tekniska och
logistiska innovationer och lösningar som reducerar utsläpp görs av företag på den marknad och i det
företagsklimat som samhället skapar. Företagens vilja till risktagande och incitament för innovationer
styrs utifrån samhällets spelregler. Ofta skapar vinstgenererande incitament starkare vilja till nya
lösningar och innovationskraft än begränsande regler. Dock kan även begränsande regler påskynda
utvecklingen. För aktörerna i transportsystemet är frågan om styrning ytterst intressant, eftersom
godstransportbranschen som helhet har ett reaktivt beteende. Att genom styrning vända detta till ett
mer innovativt klimat där proaktiva initiativ uppmuntras kräver nya grepp. En följd av detta
resonemang är att det krävs paketlösningar av styrmedel där begränsande regler utvecklas parallellt
med nya former för innovationsstöd och där riktade stöd och begränsningar utvecklas parallellt med
generella regler.
I rapporten argumenterar vi också för att under den närmsta 10-årsperioden i möjligaste mån satsa
på att styra mot en utveckling som både reducerar miljöbelastning och samtidigt möjliggör
ekonomiskt konkurrenskraftiga logistik- och transportupplägg, såsom förpackningsinnovation, ökade
fyllnadsgrader och intermodala transportlösningar. För att företagen ska vara benägna till
risktagande förespråkar vi i möjligaste mån enkla, tydliga regler som ligger fast under en längre tid, är
välkända i god tid före införande och har en succesivt ökande kravbild. Detta minskar riskerna för
marknadens aktörer och möjliggör därmed en dynamisk utveckling anpassad till stegvis skärpta
regler.
Bortom år 2020 är det troligt att tillväxtens innehåll kommer att se helt annorlunda ut jämfört med
idag. Om denna tillväxt exempelvis blir mindre inriktad på konsumtion och arbetsproduktivitet och
mer inriktad på teknologier och tjänster som ökar produktiviteten inom energi- och
materialområdena, så kan förutsättningarna för att minska utsläppen inom transportområdet
förändras radikalt. Därför läggs fokus i rapporten på att måla upp problembilden för perioden 20202050. I denna diskuteras hur tänkbara strukturella förändringar kan komma att påverka styrning mot
och sätt att nå CO2-neutrala godstransporter.
Projektets målsättning är att introducera en ny och delvis annorlunda syn på sambanden mellan
tillväxt, transportarbete, logistik och CO2-utsläpp. Detta synsätt kan i bästa fall hjälpa oss att förstå
hur olika drivkrafter i den ekonomiska utvecklingen kan utnyttjas över tid och när olika breda
åtgärder är mest lämpliga att sätta in för att minska utsläppen. Synsättet hoppas vi ska kunna
användas som vägvisare eller en slags karta. Rapporten innehåller inte detaljerade anvisningar om
hur målet ska nås och är inte heller något policydokument i traditionell mening. Synsättet bör istället
kunna användas av de som har detaljkunskaper om affärsmodeller, institutionella förhållanden,
skatter- och andra styrmedel, teknik- och infrastrukturutveckling. Först när det föreslagna synsättet
och dessa detaljkunskaper förenas kan olika åtgärder nå den nödvändiga precisionen. Även om
rapporten i första hand vänder sig till forskarsamhället så är ambitionen att den också ska ge nya
dimensioner till näringslivsrepresentanter, beslutsfattare, myndigheter och branschorganisationer.
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1.3

Disposition

Rapportens fortsatta upplägg ser ut som följer. I kapitel två diskuteras godstransportsystemet och
omgivande system, dvs olika aktörer, egenskaper och avgränsningar. Kapitel tre analyserar både
teoretiskt och empiriskt hur BNP-utveckling, strukturella förändringar, teknisk utveckling och
logistikbeslut har påverkat godstransporternas utsläpp under perioden 1990-2010. Det är i detta
kapitel som rapportens synsätt presenteras och prövas mot empiriskt material. Betydelsen av olika
makro- och mikrofaktorers bidrag till godstransportutvecklingen och CO2-utsläpp under perioden
analyseras. I kapitel fyra tillämpas synsättet framåt i tiden med hjälp av faktiska och skattade data.
Kapitlet innehåller en diskussion om vad som kan förväntas av utvecklingen fram till 2020. Därefter
följer i kapitel fyra en diskussion och tentativa beräkningar om vad som kan förväntas av
utvecklingen fram till 2020. Olika utvecklingslinjer och kombinationer av makro- och mikrofaktorer
prövas för att visa vad som hypotetiskt är möjligt att uppnå i form av CO2-reduktion från
godstransporter. Styrmedel och utmaningar som kan antas vara viktiga för att nå olika målnivåer
diskuteras. Slutligen behandlas i kapitel fem olika utvecklingsmöjligheter 2020-2050. Denna period
präglas självfallet av en genuin osäkerhet och är därför av mer spekulativ karaktär. Diskussionen
fokuserar i första hand på samspelet mellan s.k. ”långsamma” respektive ”snabba” strukturer. Med
det förstnämnda menas strukturer som förändras långsamt och har en livslängd på över 40 år. De är
därmed till viss del överblickbara även i en längre tidshorisont och handlar om exempelvis det
regionala systemets uppbyggnad, bebyggelsemönster och tyngre infrastruktur. Fokus ligger på hur
sådana långsamma strukturer kan utformas, förändras, styras och planeras för att stänga dörrar för
oönskade utvecklingslinjer och samtidigt öppna dörrar för ett brett spektrum av andra mer
önskvärda men idag okända teknologiska och samhällsekonomiska riktningar. Rapporten avslutas
med slutsatser och förslag för framtida forskning.
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2 Godstransportsystemet och omgivande system
Godstransportsystemet, i vid bemärkelse, påverkas av beslut fattade av en mängd aktörer. Det kan
därför vara svårt att överblicka godstransportsystemet och förstå hur olika typer av beslut tas och
påverkar varandra. Då styrning mot mindre CO2-utsläpp innebär att en eller flera aktörer i
godstransportsystemet ska påverkas att fatta andra beslut behövs kunskap om aktörernas relationer.
För att beskriva och diskutera denna komplicerade verklighet placeras godstransportsystemet i en
referensram (Figur 2). Referensramen består av det ”lilla systemet” och det ”stora systemet”. Det lilla
systemet omfattar de aktörer som genom beslut kring logistik och transport har en direkt påverkan
på CO2-utsläppen från godstransporter. Det stora systemet omfattar aktörer och delsystem som
sätter ramarna för vilka beslut som är möjliga och ekonomiskt lönsamma för aktörerna i det lilla
systemet. Referensramen bygger i huvudsak på systemteori och systemanalys. Inom systemanalysen
definieras omgivningen som det som påverkar systemet men som systemet inte själv kan påverka (se
t.ex. Churchman, 1968). Vid analys av ett visst system bör man beakta att varje system alltid är en del
av ett större system. I denna rapport väljer vi olika systemavgränsningar beroende på vilka frågor
som diskuteras.
Tillväxt och
näringslivsstruktur

Bebyggelse och
regionsystem

Infrastruktur

Transport- och
trafikteknologi

Regelverk

Varuägares
materialflöde

CO2

Godstransportsystem

Energisystem

”Lilla” systemet

Informations- och
kommunikationssystem

Persontransportsystem
”Stora” systemet

Figur 2. Godstransportsystemet, samt det lilla systemet (varuägares materialflöde inkluderat) och det stora systemet
(omvärldsfaktorer inkluderade)

2.1

”Lilla” systemet

2.1.1 Godstransportsystem
Godstransportsystemet kan på en operativ nivå principiellt ses som ett nätverk av noder i form av
fabriker, terminaler och butiker som binds samman med länkar i form godstransporter med de olika
transportslagen. Man kan tala om ett enskilt företags godstransportsystem, men i den här rapporten
avser vi det nationella godstransportsystemet, vilket alltså avser en aggregering av alla företags
transportsystem inom Sveriges gränser. För varje enskild transport i detta system agerar vanligtvis
antingen avsändaren eller mottagaren transportköpare, och upphandlar transporter av en
transportproducent. Dessa upphandlingar avser längre kontrakt för upprepade transporter eller korta
kontrakt på spotmarknader. Oftast är det en speditör som samordnar efterfrågan och konsoliderar
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godset från flera transportköpare, så att flera transportuppdrag samtidigt utförs med farkosten längs
en rutt och sedan tillbaka i en returtransportrutt.
De transportproducerande företagen är de som operativt styr godstransportsystemet genom att
planera och utföra godstransporter. Dessa aktiviteter påverkar utsläppens omfattning.
Transportproducerande företag drivs av vinstintresse utifrån en affärsmodell som i grunden går ut på
att anpassa och effektivt utnyttja transportkapaciteten för att möta kunders efterfrågan på
materialförflyttning. Detta innebär att även om transportproducenterna har stora möjligheter att
påverka kostnader, kvalitetsparametrar och utsläpp, så styrs deras beslutsutrymme av de krav som
transportköpande företag ställer. Om till exempel transportköparen kräver leverans med eget fordon
levererar transportproducenten godstransport med eget fordon även om transportproducentens
effektivitet skulle öka om det enskilda transportbehovet hade samordnats med andra
transportköpares beställningar.

2.1.2 Varuägares materialflöde
Som framgår ovan beror de operativa besluten i godstransportsystemet på vilka beställningar som
görs av varuägare och andra transportköpare. Dessa organisationers transportbeslut beror på
logistikbeslut avseende lokalisering av produktion och lager, produktionsplanering, lagerhållning och
servicemål vilket sätter ramarna för vilka distanser, hastigheter och krav på pålitlighet som måste
tillgodoses av transportproducenterna. Detta i sin tur påverkar exempelvis val av transportslag,
fyllnadsgrad i fordon och hastighet på de fordon som verkar i godstransportsystemet. Det vi
benämner lilla systemet består därför inte bara av godstransportsystemet som sådant utan även av
de aktörer som kontrakterar och avropar transporter och därmed har direkt kontroll över
fyllnadsgrader, transportfrekvenser m.m.
Att transportköpare ska förändra sina logistikbeslut för att påverka godstransportssystemets utsläpp
kan ske utifrån interna motiv såsom ökad lönsamhet eller långsiktig konkurrenskraft eller utifrån
externa drivkrafter baserat på exempelvis politisk styrning. Exempel på förändringsåtgärder som kan
åstadkomma reducerade utsläpp är anpassning av lagerstyrning för att passa tågtransport och ökat
samarbete mellan olika transportköpare. Då förändring av logistikbeslut har stor potential för att
påverka godstransportsystemets utsläpp (t ex Doherty and Hoyle, 2009; McKinnon and Woodburn,
1996) läggs stor vikt i rapporten vid att belysa och analysera dessa.

2.2

”Stora” systemet

2.2.1 Tillväxt och näringslivsstruktur
Den ekonomiska tillväxttakten, produktivitetsutvecklingen och näringslivets sammansättning och
förändring över tid har en stark påverkan på hur transportarbetete utvecklas både i kvantitativa och
kvalitativa termer. Ekonomins totala volym och tillväxttakt avspeglar den aggregerade efterfrågan på
varor och tjänster vilket direkt påverkar den samlade efterfrågan på transporter. Tillväxttaktens
variation över tid är således en viktig parameter för att förstå transporternas utveckling och därmed
deras bidrag till CO2-utsläpp i samhället. Lika viktigt är den kvalitativa aspekten på tillväxt, dvs. vilken
riktning näringslivsstrukturen förändras och hur detta påverkar transportarbetets volym och
karaktär. Vilka branscher som växer respektive krymper och hur arbetsdelningen mellan branscher
och regioner förändras över tiden påverkar både näringslivets lokalisering och värdedensiteten
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(definition i kapitel 3) i ekonomin och därmed också godstransporternas utveckling och
möjligheterna att reducera CO2-utsläpp.

2.2.2 Bebyggelse och regionsystem
Det finns kommunala planer och ett flertal lokala (trafik)föreskrifter och regleringar som påverkar
godstransportsystemet inom det urbana området; t ex tidsbegränsning av gods(om)lastning,
miljözoner, restriktioner av tomgångskörning och trängselavgifter (beslut måste dock tas på nationell
nivå). Genom den kommunala planeringen påverkas även lokalisering av transportinfrastruktur och
terminaler.
Stadsplaneringen samt lokala regler påverkar godstransportsystemet indirekt genom de
förutsättningar för godstransporter och varuleveranser som skapas. Samtidigt har försök med
samordnade leveranser till butiker genom citylogistik gjorts i ett flertal städer för att minska och
effektivisera godstransporterna i den urbana miljön. Det tycks finnas incitament för
transportproducenterna att samordna sin logistik och öka samlastningen om detta kombineras med
andra logistiktjänster, men i dagsläget finns det få exempel på framgångsrika och långvariga
samlastningssystem.
Skapande av konsolideringscenter och ändrade logistikstrukturer hänger även intimt samman med
ändrade preferenser hos konsumenterna för hur inköp genomförs, t ex handelsupplägg med
hemleverans av varor. Sammantaget är det ett antal aktörers beslut och förutsättningar som
påverkar godstransportsystemet direkt och indirekt.

2.2.3 Regelverk
Staten verkar i dag på flera olika sätt inom godstransportområdet. Exempel är mål och riktlinjer för
politiken inom transportsektorn och andra sektorer (t ex miljökvalitetsmål) som påverkar marknaden
övergripande. Statens roll är att löpande följa upp, utvärdera och utveckla dessa politiska mål. Staten
styr även inriktning på och omfattning av den nationella infrastrukturen för trafiken samt samverkar
med andra länder inom bl a EU om internationella förbindelser och leder.
Staten fastlägger även regler för vem som tillhandahåller och finansierar infrastruktur samt ramar
och spelregler för godstransportmarknaden, i form av bl a konkurrenslagstiftning och trafikgrensvis
lagstiftning formuleras och beslutas av staten delvis i samverkan med andra stater bl a inom EU, t ex
mått och vikter på lastbärare.
Staten har även en central roll vad gäller transportsystemets finansiering och beskattning.
Kostnadsansvarets utformning inom transportsektorn i form av transportpolitiskt motiverade skatter
och avgifter beslutas och uppbärs av denne. Beskattningen som sker av energi, fordon och företag
kan också betraktas som ekonomiska statliga ingrepp i godstransportmarknaden, även om
beskattningen också har andra ändamål.
Staten sköter slutligen, delvis enligt fastställda EU-regler, ekonomiska bidragsformer som
transportstöd och upphandlad trafik. Det kan vara att lokaliseringen av tillverkning eller
transportcentrum som påverkas av ekonomiska bidrag för exempelvis glesbygd eller att
miljöutsläppen för transporterna regleras. Statliga ingripanden i godstransportmarknaden finns för
Gotland. Ett annat statligt ingripande i godstransportmarknaden är det regionalpolitiskt motiverade
Transportbidraget till Norrland.
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I tillägg till statliga regler och styrning påverkas det nationella godstransportssystemet och dess
utveckling också av transnationella samarbeten och av internationella regelverk. Den internationella
trafiken på järnväg är t ex fortfarande till stor del nationellt reglerad, även inom EU, och
gränsöverskridande trafik bedrivs i huvudsak genom samarbete mellan de nationella
järnvägsföretagen. Godstransportsystemet regleras emellertid även internationellt. EU spelar t ex
stor roll i harmonisering av transportmål, strategier, infrastruktur, och styrmedel bland
medlemsländer. Det svenska godstransportsystemet både påverkar och påverkas således av olika EU
initiativ.

2.2.4 Energisystem
Energisystemet levererar energi till övriga delsystem i form av el eller bränsle. Detta kräver både
produktion och distribution vilket i sin tur kräver anläggningar och infrastruktur som i viss mån
sammanfaller med transportinfrastrukturen (t ex dieseltransport på väg) men som även är unik (t ex
elledningar och pipelines). På så sätt påverkar energisystemet utsläppen från det ”lilla systemet”
indirekt på två olika sätt: dels genom att avgöra typ och mängd av bränsle som transporteras på väg
och till sjöss, dels genom att avgöra vilken teknik som kan tillämpas i fordon och infrastruktur. Med
andra ord skulle en övergång till mer eldrivna fordon leda inte bara till direkta utsläppsminskningar
för de fordon som har den nya tekniken, utan även en minskning i mängden bränsletransporter.

2.2.5 Persontransportsystem
Persontransportsystemet
och godstransportsystemet
påverkar varandra. Gränsen
mellan
godsoch
persontransporter är inte
alltid uppenbar då det finns
en
interaktion
mellan
dessa. Exempelvis kan ehandel
innebära
att
persontranporter ersätts av
godstransporter direkt till
hushållet (se faktaruta).
Vidare konkurrerar personoch godstransporter om
samma infrastruktur och i
vissa fall även om utrymmet
i samma farkoster, t ex på
flygplan, färja och tåg.
Detta
komplicerar
styrningsfrågan avseende
prioritering mellan gods och
personer, t ex om allt fler
personresor görs med tåg.
Det finns även logistiska
beslut som exempelvis

Faktaruta. E-handelns effekter på transporter och hållbar utveckling
Den ökande e-handeln påverkar persontransporterna och också godstransporterna och kan
potentiellt öka hållbarheten inom transportsektorn totalt genom att minska efterfrågan på
persontransporter även om efterfrågan på godstransporter ökar.
Inköpsresor står för ca 13 % av CO2-utsläppen från persontransporter (baserat på den
senaste svenska nationella resvaneundersökningen 2005/06). Men även om potentialen till
följd av ökad e-handel är uppenbar, är nettoeffekterna på transporternas hållbarhet mycket
osäker och beror på ett antal faktorer. När det gäller persontransporter kan e-handel i
princip resultera i tre olika beteendemässiga konsekvenser som handlar om substitut eller
komplement.
Vid substitut hanteras inköp på nätet vilket ersätter och minskar antalet faktiska inköpsresor.
Vid komplement utökas antingen handel och ytterligare inköpsresor genereras som inte
skulle uppstå utan e-möjligheten eller används e-handel för att effektivisera traditionell
handel vilket kan minska behovet av tid och/eller resor för handel. Minskat resande för en
typ av ärende har även visat sig kunna ge ökningar för andra ärenden.
Även hur godstransporterna är organiserade påverkar nettoeffekterna. De skattade CO2utsläppsminskningarna varierar stort (t ex Siikavirta et al (2003) skattar att de varierar mellan
18 % och 87 %) beroende på vilken modell för hemleverans skattningarna baseras på ,
jämfört med en situation där hushållen gör inköpsresor med egen bil.
Nettoeffekterna till följd av en utvecklad e-handel beror också på vilken tidshorisont som
studeras och vilken utveckling som kommer att ske i samhället i övrigt med avseende på
planering, utbud av transportalternativ mm.
På riktigt lång sikt påverkas de potentiella effekterna och möjligheterna av strukturella
förändringar i ekonomin, livsstil och konsumtionsmönster, vilket i sin tur indirekt påverkar
hållbarheten. Våra pågående studier tillsammans med internationell litteratur pekar ut en
rad faktorer som idag ofta omedvetet styr potentialen för såväl en förändrad handel som
andra beteenden i transportval:
•
•
•
•
•

Lokaliseringen av handel och shopping
Tillgänglighet i såväl antal av som närhet till shoppingmöjligheter
Relativ attraktionskraft för och tillgänglighet till stadskärnor
Livsstil och attityder till resor och transportsätt
Nya leveranstjänster, platser och nav inklusive lagerhållning
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lokalisering av lager, fabriker, shoppingcenter eller omlastningsterminaler som påverkar både
person- och godstransporternas omfattning och dess fördelning på olika transportslag. Anställda och
kunder liksom gods måste förflyttas både till och från dessa anläggningar. Idag görs en begränsad
analys över dessa transporters inverkan på miljö och klimat vid miljöprövningen. De senaste åren har
flera transporttunga verksamheter lokaliserats till platser som saknar järnväg, hamn och kommunala
transporter, såsom externa handelsetableringar och logistikcentrum (t ex har ett av Västeuropas
största byggts utmed motorvägen vid Landskrona).

2.2.6 Informations- och kommunikationssystem
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) och transportteknik har historiskt alltid utvecklats i
ständig växelverkan. Ny transportteknik har drivit fram ny IKT, t ex drev järnvägen fram telegrafen för
att styra avgångar av tåg vid enkelspår och senare baliser 1 för kommunikation från infrastruktur till
loken, sjöfarten drev fram radiotelegrafin och senare GPS, flyget påskyndade utveckling av
transpondrar för att hindra kollisioner vilka senare blev dagens RFID, och rymdfarten drev fram
förarlösa farkoster och trådlös bildöverföring. Ny IKT, såsom telefoni, radio, TV, fax, internet och
mobiltelefoni har ersatt resor och i begränsad utsträckning godstransporter samtidigt som de har
möjliggjort allt större och numera globala kontakt- och samarbetsnätverk mellan människor och
företag. IKT har varit både substitut till transporter och möjliggörare för transportutvecklingen.
Nettoresultatet har resulterat i att de två teknikområdenas tillväxtkurvor har följt varandra tätt.
Tillsammans med ökad transportproduktivitet har IKT bidragit till att värdekedjorna från råvarukällan
till slutlig konsument blivit allt längre och med allt flera led, dvs en del av det vi kallar globaliseringen.
IKT är den bärande ”general purpose” teknologin 2 (GPT) i den innevarande tillväxtcykeln och har
utvecklats mycket snabbt. IKT följer Moores lag, som innebär att antalet kretsar på ett chip
fördubblas på 2 år. Denna utveckling har lett till att kostnaden per funktion i integrerade kretsar har
minskat med ca 27 % och försäljningen av chips har ökat med ca 17 % varje år sedan 1992. Detta har
stark bidragit till rationalisering och produktivitetshöjning av alla delsystem, t ex effektivare kontroll
och styrning av industrins produktion och handelns distribution av varor liksom både offentlig och
privat produktion av tjänster, manuella processer automatiseras, vilket ger högre och jämnare
kvalitet samt minskat personalbehov. Det förenklar också informationsdelning mellan parter i
industriella nätverk, ger effektivare allokering av kapital via finansiella marknader och möjliggör
bättre beslut på alla nivåer i företag till följd av ökad tillgänglighet till information och kunskap via
internetbaserade tjänster.

2.2.7 Transport- och trafikteknologi
Teknikutvecklingen och beslut om dess användning kan ligga både i det lilla systemet och i det stora
systemet (Figur 2). Enligt Trafikverket (2012:152) kan energieffektiviteten för godstransportsystemet
ökas dels genom mer energieffektiva fordon i det stora systemet och dels genom att de används mer
energieffektivt i det lilla systemet. För att hantera komplexiteten i styrning av godstransportsystemet
behöver dessa system särskiljas.

1

Sänder information från järnvägsspår om kommande bansträcka till passerande tåg.
GPT är teknologier (t ex ångmaskinen, elektricitet och datorer) som drastiskt kan förändra ekonomisk och
social struktur i samhällen. Påverkan kan vara både nationell och global.
2
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Vad gäller teknikutveckling av fordon finns effektiviseringspotential framför allt för tunga lastbilar.
Potential finns både i effektivisering av drivlinan (motor och transmission) samt i minskat
färdmotstånd (luftmotstånd, rullmotstånd och egenvikt). Energieffektiviteten i dieselmotorer i tunga
fordon är mycket hög med begränsad ytterligare potential. Även fartyg och flygplan har en viss
potential till energieffektivisering, medan den för tåg är något mindre. Teknikutveckling kan
emellertid också ske för energibärare. Andel förnybar energi inom transportsektorn kan ökas genom
biobränslen i befintliga motorer, biobränslen i dedikerade motorer eller olika former av eldrift
alternativt vätgas och elektrobränslen producerad utifrån förnybar el.
Både fordonstekniska och bränsletekniska förändringar påverkar godstransportsystemets utsläpp
utan att aktörerna inom det lilla systemet aktivt genomför några förändringar. Dock kan en del av
den innovation som krävs för att göra tekniken användbar behöva aktiva kunder, dvs varuägare och
transportföretag. Att lägga in parametrar för mer miljövänliga fordon i upphandlingar är fortfarande
ett beslut inom det lilla systemet.

2.2.8 Infrastruktur
Infrastrukturtillgång i det stora systemet skapar förutsättningar för vilka transportslag som kan
användas och påverkar därmed indirekt transporternas utsläpp. Transportproducenter kan endast
erbjuda transporter av ett visst transportslag om det finns infrastruktur som möjliggör att
transportköparnas kvalitetskrav uppfylls. Det pågår olika initiativ, t ex gröna korridorer och
”motorways on the sea”, för mer hållbara godstransportsystem. Gemensamt för dessa initiativ är
intermodala transportstråk där integrerade logistikupplägg utnyttjas för att ta tillvara olika
transportslags fördelar. Dessa initiativ kräver stöd från infrastruktursatsningar i form av effektiva och
strategiskt placerade omlastningspunkter samt anpassad och stödjande infrastruktur.
Infrastrukturbeslut hänger också samman med teknikutveckling. För att kunna införa vissa typer av
transportslag eller energibärare krävs en pålitlig infrastruktur. Ett exempel är elektrifiering av tunga
fordon. För dessa fordon är huvudsaklig batteridrift inget alternativ, då batterierna skulle väga mer
än lasten. Här diskuteras istället direktöverföring av el till fordonet liknande som för tåg och trådbuss
eller underifrån från en kabel i vägbanan. För att fordonssektorn ska utveckla dessa lösningar och för
att aktörerna inom godstransportsystemet ska utnyttja dem krävs investeringar i infrastruktur och
planering för denna.
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3 Godstransporternas CO2-utsläpp
de senaste två decennierna
För att utveckla och implementera effektiva styrmedel för reduktion av CO2-utsläpp krävs förståelse
för de mekanismer som styr utsläppen. Ett sätt att analysera de ofta komplexa underliggande
mekanismerna är att bryta ned aggregerade förändringar i mätvärdet (i vårt fall CO2-utsläpp från
godstransportsystemet) till förändringsfaktorer, för att sedan beräkna varje faktors bidrag till total
förändring vid olika tidpunkter. Med hjälp av existerande teoretiska modeller kan sedan olika
observerade förändringar i omgivande system kopplas till faktorernas förändring. Denna typ av
dekomposition har använts mycket inom ekonomi- och energistudier för att analysera och förklara
förändringar inom exempelvis energianvändning baserat på förändringar i energieffektivitet och
industristruktur.
Detta kapitel utökar tidigare forskning på området genom att specifikt belysa dynamiken i
observerade förändringar, i vårt fall för Sverige 1990-2008. Det har visats att tillväxt i
godstransportarbete såväl som BNP tycks följa cykliska mönster, längre än konjunkturcykler, där
transportarbetet växer snabbare än BNP vid hög tillväxt och långsammare än BNP vid låg tillväxt
(Lundquist & Olander, 2010). Med andra ord, även om BNP påverkar utsläppen från godstransporter,
så tycks andra faktorer spela in med olika effekter vid låg och hög tillväxt. Teorin om tillväxtcykler kan
hjälpa till att förklara dessa observationer. I detta kapitel diskuterar vi därför tillväxtteorins
konceptuella grunder och för en diskussion kring hur denna teori kan förklara observationer kring
transportarbete och utsläpp. Baserat på denna diskussion presenteras en beräkningsmodell. Därefter
används empirisk data från godstransportutsläpp i Sverige 1990-2008 i beräkningsmodellen. Slutligen
diskuteras innebörden av analysresultaten.

3.1

Tillväxt och förändring

3.1.1 Tillväxtcykeln i modern tid
När BNP granskas över tid får man lätt uppfattningen att den långsiktiga ekonomiska utvecklingen är
linjär, att tillväxten går stadigt uppåt, endast avbruten av tillfälliga störningar som finanskriser eller
oljeprischocker. De årliga tillväxttalens variationer visar emellertid något helt annat, nämligen
återkommande cykliska mönster som varar ungefär 40 år och som avslutas med allvarliga
strukturkriser.
Den nuvarande och den tidigare tillväxtcykeln i svensk ekonomi redovisas i Figur 3. Den tidigare
cykeln började under 1930-talet, avbröts av kriget, för att sedan accelerera kraftigt under 1950- och
1960-talen. Tillväxten avtog därefter och nådde sin lägsta punkt i strukturkrisen under senare delen
av 1970-talet. Den nuvarande tillväxtcykeln är till stor del baserad på IKT. I ett första skede gav den
upphov till snabb produktivitetstillväxt som kulminerade i mitten av 1990-talet. Därefter har
produktivitetstillväxten fallit tillbaka samtidigt som IKT har spridits genom ekonomin. Den nuvarande
cykeln befinner sig i sin senare del och om förloppet följer tidigare mönster kommer tillväxten att
avta allt mer och nå botten inom några få år. Det kan nämnas att de årliga tillväxttalen inte är det
enda sättet att beskriva dessa cykler. Även produktiviteten, lönerna, vinsterna och investeringarna i
olika delar av produktionskapitalet följer liknande cykliska mönster.
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Figur 3. BNPs årliga tillväxt i Sverige 1950-2010. Wavelet-metoden har använts för att eliminera korta
konjunkturella svängningar och beräkna den långsiktiga cykliska trenden. Prognosen för de två sista åren
bygger på den cykliska trenden för perioden 1830-2008. Källa: Maddisondatabasen.

En tillväxtcykel består av två perioder, en omvandlings- och en rationaliseringsperiod (Schön, 1994,
2010; Lundquist & Olander, 2007, 2011). Periodernas egenskaper visas i Tabell 1. Omvandlingen
medför en tydlig förändring av tillväxtens inriktning orsakad av radikala teknologiskiften under stor
osäkerhet. Rationaliseringen är en slags skördeperiod då de flesta branscher använder den nya
radikala teknologin i kombination med andra innovationer och teknologier. Så småningom avtar
förnyelsen, konkurrensen ökar, överkapacitet uppstår och många företag börjar kämpa för
överlevnad inom alltfler branscher. Företagens och konsumenternas beteende i ekonomiskt
avseende ändras mellan perioderna. Samma sak gäller tillväxtegenskaperna i ekonomin. Spridningen
av GPT och makroinnovationer 3 leder till investeringar inom nya produktionsområden under
omvandlingen (20-25 år). Tillväxten ökar snabbt inom nya branscher och sprids senare till äldre
branscher. Ekonomiska resurser allokeras alltså om mellan verksamheter. Under denna period ökas
produktiviteten i första hand genom att resurser flyttas från lågproduktiva till högproduktiva
branscher, inte genom produktivitetshöjande åtgärder inom enskilda branscher. Produktionen ökar
snabbare än produktiviteten i början av omvandlingen beroende på utdragna inlärningstider och
begränsat kompetensutbud. Först senare i omvandlingen ändras detta förhållande. Förnyelsen och
tillväxten under perioden märks främst genom ökad aktivitet på ekonomins utbudssida. Den nya
teknologin leder till fallande relativa priser och stigande relativa volymer inom ny och förnyad
teknikintensiv produktion. Ett exempel på detta är innebörden av Moores lag, dvs att antalet
transistorer som ryms på ett chip fördubblas vartannat år.

3

En makroinnovation är en radikal idé som leder till helt nya produktionsteknologier, produkter och branscher.
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Tabell 1. De båda periodernas egenskaper (Schön, 1994, 2010; Lundquist & Olander, 2007, 2011)
Omvandling

Rationalisering

•

GPT introduktion

•

Kompetensspridning

•

Nya branscher

•

Teknologisk standardisering

•

GPT spridning

•

Dekomponering

•

Utbudsdrivna branscher

•

Efterfrågedrivna branscher

•

Utvecklingsblock

•

Konsumtionsökning

•

Svag produktivitetsutveckling

•

Snabb produktivitetsökning

•

Flaskhalseffekter

•

Kreditexpansion

•

Byggnadsinvesteringar

•

Maskininvesteringar

I början av rationaliseringen (15-20 år) expanderar tjänster och efterfrågedriven industri, medan den
tidigare utbudsdrivna industrin förlorar i tempo. Under perioden koncentreras också resurserna
alltmer till de mest produktiva enheterna inom branscherna (Lundquist et al. 2008a, 2008b). Den nya
teknologin som uppstod i föregående period standardiseras, får bredare tillämpningsområden och
sprids effektivt till äldre delar av ekonomin. Investeringarna riktas i första hand mot
kostnadssänkningar inom både produktion och distribution. Den storskaliga produktionen ökar,
efterfrågan från nya globalt växande ekonomier blir viktigare än hemmamarknadens allt
långsammare tillväxt för länder med väl utvecklade ekonomier. Så småningom ökar utbudet från
dessa nya ekonomier och konkurrensen blir alltmer besvärande. För att klara konkurrensen
rationaliseras produktionen och sysselsättningen minskar. Så småningom skapas en internationell
överkapacitet. I kombination med tidigare lånefinansierad överkonsumtion uppstår skuldkriser som
avslutas med en mer eller mindre allvarlig strukturell kris som omfattar många länder. Långsam
tillväxt, återkommande recessioner och fallande vinster kommer så småningom leda till att
samhällen och ekonomier förbereder sig på möjligheter till nya tillväxtbanor.

3.1.2 Kort historik
Tillväxtcykeln är inte bara en sentida företeelse. Fram till idag har vi haft tre industriella revolutioner.
Varje industriell revolution, som består av två tillväxtcykler, karakteriseras av en viss mängd
dominerande nyckelteknologier, företagsstrukturer, institutioner, ekonomisk geografi och
levnadsmönster som i sin tur ger upphov till nya trender inom bland annat energiefterfrågan. Varje
industriell revolution introducerar därmed ett nytt tekno-ekonomiskt paradigm (Freeman & Perez
1988; Freeman & Louca, 2001) (för relaterade utgångspunkter om radikala makroinnovationers roll
för skapande av långa vågliknande tillväxtförlopp, se även Kondratiev (1920), Schumpeter (1939), van
Duijn (1980) Breshanhan & Trajtenberg (1995), Schön (2000) och Lipsey et al. (2005)). Det teknoekonomiska paradigm som växte fram under den första revolutionen hängde tätt samman med
utvecklingen av ångmaskinen och dess relation till järnvägar/transporter medan den andra
revolutionen till stor del kom att präglas av nya möjligheter genererade av elektroteknik, användning
av elektricitet och utvecklingen av förbränningsmotorer. Den tredje industriella revolutionens
teknologiska drivkraft utgörs av mikroelektronik och de möjligheter som denna har skapat inom IKT.
Dessa industriella revolutioner och deras respektive tillväxt- eller produktivitetscykler kan observeras
i BNP-data. Figur 4 illustrerar en trendskattning av BNP-tillväxten i Sverige från 1852 till 2010 där
kortsiktiga fluktuationer (konjunkturcykler) har rensats bort. Period I, II och III är industriella
revolutioner. Varje sådan revolution består som nämnts av två tillväxt- eller produktivitetscykler.
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Som framgår befinner vi oss i den tredje revolutionens första cykel, som nu börjar gå mot sitt slut.
Tillväxten är genomgående uppdelad i sina tre huvudsakliga beståndsdelar: 1) kapitalackumulering
(röda fältet), 2) sysselsättningstillväxt (gröna fältet) och 3) total faktorproduktivitet (blå fältet). Detta
utvecklingsmönster i produktivitetstillväxten är inget unikt för Sverige. Det finns även i andra
utvecklade länder (Figur 5). Efter andra världskriget har de flesta andra utvecklade länder följt
samma tillväxtmönster som Sverige med en strukturkris under 1970-talet följt av en uppgång i
tillväxten som kulminerade i mitten/slutet av 1990-talet och därefter en expansion av IKTkapitalstocken.
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4.00

Procent

3.00

2.00

1.00

0.00
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Figur 4. Trendmässig BNP-tillväxt med underliggande faktorer i Sverige (Nilsson et al., 2013)
TFP=produktivitet för ett sammanvägt index av produktionsfaktorer, dvs. inte bara arbetskraftens
produktivitet. Kapital=realkapital i form av byggnader och maskiner.
Ingående studier av den senaste tillväxt- eller produktivitetscykeln visar att den svenska ekonomin de
facto är på väg in i en avtagande tillväxt de kommande åren, fram till ca 2020 (Lundquist & Olander
2011). De närmsta tio årens ekonomiska utveckling kommer med stor sannolikhet att dämpas kraftigt
jämfört med 1990-talets och det tidiga 2000-talets rekordår och avslutas med en strukturkris. Denna
trend kommer att vara global, baserad på strukturell utjämning, priskonkurrens, industriell
överkapacitet och marknadsintegration. Finans- och skuldkriser, som just nu pågår runt om i världen,
är kriser i sin egen art, men är också tidiga varningstecken för kommande strukturkriser. Sådana
kriser är dock inte bara negativa utan de öppnar också för omorientering, nya utvecklingsvägar och
ny teknologi. Bortom 2020 kommer därför med all sannolikhet en ny tillväxt att ta fart med
egenskaper som vi ännu inte känner till i detalj. I regel drivs en sådan långsiktig utveckling av stora
och omfattande teknikskiften inom produktion, infrastruktur och energisystem. Kulmen nås
uppskattningsvis omkring 2050, varefter tillväxten avtar på nytt. Nya affärsmodeller, förändrad
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logistik, fordonsutveckling, alternativa energikällor och andra tekniska lösningar kommer att vara en
del av en sådan utveckling. Policy, styrning och åtgärder kan därför behöva justeras efter hand
beroende på vilka vägar som den ekonomiska och tekniska utvecklingen exakt kommer att ta, men
de kommer också att behöva anpassas till trendmässiga förändringar i ekonomin.
Godstransporternas utsläpp de senaste decennierna måste alltså ses mot bakgrund av att den
makroekonomiska utvecklingen inte är linjär över tid utan följer de mönster som skisserades ovan.
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Figur 5. Långsiktig total faktor produktivitetstillväxt 1950-2009 i USA, Storbritannien och Australien (Nilsson et al., 2013)

3.1.3 Cykler, godstransporter och CO₂-utsläpp
Varje tillväxtcykel innefattar stora förändringar i produktionen och i dess organisation och
lokalisering. Dessa förändringar skiljer sig mellan omvandlings- och rationaliseringsperioden. Baserat
på den presenterade litteraturen kring tillväxtcykler är detta en bra utgångspunkt för en hypotetisk
diskussion kring tillväxtens karaktäristik och dess påverkan på CO2-utsläpp över tid. Fokus kommer
att vara på den pågående tillväxtcykeln, framför allt på när omvandlingen kulminerar och
rationaliseringen tar över.
Omvandlingen. Den årliga BNP-tillväxten är generellt sett lägre i omvandlingsperioden än i
rationaliseringsperioden. Tillväxten kommer främst från helt nya tillverkningsindustrier och tjänster
som servar dessa industrier, medan den mogna industrin växer långsamt. Uppkomsten och
etableringen av nya industrier och nya tjänster leder till att gapet mellan tillväxten i producerade
varors vikt och tillväxten i BNP ökar. De nya industrier som uppstår under omvandlingsperioden är
entreprenöriella och mer fokuserade på tillväxt än på effektivitet. Deras försörjningskedjor är därför
mindre effektiva och mer inriktade på inköp av komponenter än av hela systemlösningar.
Komponenter köps ofta in där de för tillfället finns tillgängliga. Försörjningskedjorna riskerar därför
ofta bli geografiskt spridda, både nationellt och internationellt. Under omvandlingen krävs dessutom
ofta flexibla lösningar, vilket leder till mer lastbils- och flygtransporter. Av detta följer att
tonkilometer och utsläpp per BNP blir högre i nya industrier. Tillväxten i utsläpp under
omvandlingsperioden drivs alltså av ökad transportintensitet och ett skifte till snabbare fordon
medan värdedensiteten har en modererande effekt.
Rationalisering. Ekonomisk tillväxt i rationaliseringen drivs av flera krafter. De nya
tillverkningsindustrierna rationaliseras vilket leder till lägre relativpriser och ökade relativvolymer.
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Äldre industrier ökar sina marknader och tjänster tack vare förbättrad teknologi, sänkta kostnader,
generellt ökande reallöner och expanderande kreditmarknader. Servicesektorn domineras av
växande godsintensiva branscher, såsom detaljhandeln. Vikten av kundservice ökar, vilket leder till
tidsstyrda distributionssystem och direkta leveranser som i sin tur ökar transportfrekvensen och
leder till att fordonskilometer ökar. Råvaror av olika slag ökar i betydelse, eftersom många länder,
även teknologiska eftersläpare, är delaktiga i den ekonomiska utvecklingen. Järnvägs- och
sjötransporter blir allt viktigare under sådana omständigheter, vilket dämpar utsläppsökningarna.
Även om utvecklingen inom fordonsdesign och energibärare följer egna banor förenklas införandet
av energibesparande teknik under rationaliseringen beroende på att kostnader prioriteras samtidigt
som kreditmarknadernas expansion underlättar företagens investeringar i fordonsteknik. Tillväxten
av utsläpp under rationaliseringen drivs alltså framför allt av ökad ekonomisk tillväxt, medan ökad
operativ effektivitet och skiften till mer järnväg och sjöfart dämpar den totala ökningen. I följande
delar testar vi dessa antaganden empiriskt.

3.2

Grundläggande begrepp och samband

För att testa antagandena utgår vi från en konceptuell modell som bryter ned de uppmätta CO2utsläppen från godstransportsystemet i kvoter. Varje kvot representerar en faktor, som om den
förändras bidrar till en förändring i CO2-utsläppen från godstransporter. Dessa faktorer påverkas av
makroekonomiska förändringar och av de beslut som fattas av aktörerna i det lilla och det stora
systemet. Hur olika förändringar samspelar är svårt att utreda i detalj, men med utgångspunkt i
diskussionen ovan kan en teoretiskt informerad bild ges av hur olika förändringar i det stora och det
lilla systemet har påverkat faktorernas bidrag och därmed de totala godstransportutsläppen i
Sverige.
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Figur 4. CO2-utsläpp från godstransportsystemet nedbrutet i ett antal kvoter (jmf. Woxenius, 2005, Eng-Larsson et al., 2011)

•

Ekonomisk aktivitet (summan av alla arbetsställens förädlingsvärden) och värdedensitet
beror på den makroekonomiska och industristrukturella utvecklingen under den kommande
tillväxtcykeln. Visserligen förväntas det generella skiftet mot mer servicedriven tillväxt att
fortsätta, men en del av transportarbetet (tonkm) härrör från tung basindustri med ursprung
i gruvor och skogar. Detta begränsar kraftigt möjligheten till stora minskningar i
värdedensiteten.
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•

•

•

•

Transportintensitet är ett mått på hur långt varje ton gods färdas i ekonomin. Den beror på
antalet noder (fabriker och lager) i förädlingskedjan och deras lokalisering (bestämmer
avståndet mellan noderna). Ofta är det volymen och inte vikten som begränsar lastens
storlek i farkoster.
Trafikintensitet är ett mått på hur mycket trafikarbete, farkostkm, som åtgår för att
tillgodose ett givet transportbehov. En farkosts CO2-utsläpp är omvänt proportionellt mot
farkostens lastkapacitet, direkt proportionellt mot fyllnadsgraden och minskar med andelen
tomtransporter på returen, med egenvikten, och med avvikelsen från fågelvägen. Dessa
faktorers inverkan på CO2-utsläppen skiljer sig en hel del mellan transportslagen och kan
också påverkas genom ruttplanering, samlastning, balansering av transporter i båda
riktningarna och val av fordon och lastbärare som passar såväl infrastrukturen, trafiken som
lasten.
Energiintensitet är ett mått på energiförbrukningen för visst trafikarbete. Det skiljer sig
väsentligt mellan transportslagen. Sjöfart har lägst värde följt av järnväg, väg och flyg. Värdet
beror också på luft- och rullmotstånd, hastighet, trafikrytm, körsätt och energiåtervinning vid
inbromsning.
Utsläppsintensitet beror på utsläppen av CO2 vid energiomvandling i en farkost, transport av
energibärare och framställning av dessa. Det är främst de industrier som idag tillverkar
farkoster, motorer och drivmedel för de olika transportslagen som är förändringsaktörer,
men även elektroteknisk industri och energiindustrin blir allt viktigare aktörer.

Den konceptuella modellen i Figur 4 beskriver ett absolutvärde (godstransport-CO2) som en produkt
av ett antal kvoter. Emellertid är det av intresse att förstå förändringen i detta värde, och hur de olika
faktorerna bidrar till denna förändring. Detta kan göras genom så kallad Shapley-dekomposition,
vilket är en metod för att förklara förändring i aggregerad data genom bidrag från de olika faktorerna
vid olika tidpunkter.
För att möjliggöra en sådan analys måste den konceptuella modellen anpassas till en modell som kan
användas för dataanalys, vilket kräver två mindre justeringar (Figur 5). Den första gäller
transportslagen. Då tillgängliga data skiljer sig åt mellan transportslagen, mäter vi förskjutning mellan
de olika transportslagen, det så kallade modalskiftet eller ”modal split”. Uppdelningen görs på tre
inhemska transportslag: vägtransporter, sjöfart och tågtransporter. Vi bortser från flygtransporter då
dessa utgör en mycket liten andel av inhemska godstransporter. Den andra förändringen gäller de två
sista faktorerna. Dessa faktorer är intressanta att särskilja vid en diskussion kring åtgärder och
styrmedel, men vid initial analys av tillgänglig data framgår det att dessa data har uppmäts på samma
indata: förbrukning av drivmedel. För denna dataanalys väljer vi därför att kombinera dessa två
kvoter till en gemensam emissionsfaktor uttryckt i utsläpp per farkostkilometer.
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Figur 5. Anpassning av konceptuell modell inför dataanalys

Den slutliga analysmodellen syns som ekvation (1) nedan. Shapley-dekompositionen ger förändring i
utsläpp som en summa av bidragen från de olika faktorerna, där varje bidrag är en approximation av
hur mycket förändringen i faktorn påverkar förändringen av utsläpp per period. Delta-tecknet
används för att förtydliga när värdet från Shapleydekompositionen används. Då verklig förändring
avses används istället kvoterna. I den slutliga analysmodellen (1) bryts förändringar i
godstransportutsläpp ned i förändringar i ekonomisk aktivitet (mätt i BNP), inverterad värdedensitet
(transporterade ton per BNP), transportintensitet (tonkilometer per transporterat ton), modal split,
trafikintensitet (fordonskilometer per tonkilometer) och en emissionsfaktor (CO2-utsläpp per
fordonskilometer) (Tabell 2). Det kan noteras att denna typ av nedbrytning ligger i linje med flera
tidigare studier. På grund av brist på tillförlitliga data för andra transportslag än lastbil gjordes ett
antal modifieringar. Exempelvis är hanteringsfaktorn, som ofta används för lastbilsstudier (se t ex
REDEFINE, 1999), en del av vårt större värdedensitetsmått, och transportsträckan (som används av t
ex McKinnon & Woodburn, 1996) en del av vårt transportintensitetsmått. Av samma anledning har
en disaggregering till branscher och varugrupper inte gjorts. En sammanställning av faktorerna visas i
Tabell 2.
,

(1)

Tabell 2. Faktorer i dekompositionen
Faktor
ΔCemissions

Beskrivning
CO2 –utsläpp från
godstransporter

Enhet
Kg CO2

Beteckning i graf
CO2

ΔCGDP
ΔCVal dens
ΔCTsp_int
ΔCMode_sp
ΔCTfc_int
ΔCEmf

Ekonomisk aktivitet (BNP)
Inverterad värdedensitet
Transportintensitet
Modal split
Trafikintensitet
Emissionsfaktor

SEK
ton/SEK
tonkm/ton
fraktion
fordonskm/tonkm
Kg CO2/fordonskm

BNP
ton/BNP
tonkm/ton
vkm/tonkm
CO2/vkm

3.3

Dekomposition av CO2-utveckling 1990-2008

Under perioden 1990-2008 ökade godstransporternas CO2-utsläpp i Sverige med 28 %. I Figur 6
redovisas denna utveckling tillsammans med BNP-tillväxten under samma period. BNP ökade som
framgår betydligt mer än utsläppen. Särskilt under de senaste åren har tillväxten alltmer
”frikopplats” från CO2-utsläppen. Även om den finansiella oron har varit stark under enstaka år och
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därmed förklarar en del av utsläppsnedgången finns det en tydlig strukturell trend i frikopplingen
som har andra förklaringar.
Det finns ett samband mellan BNP och CO2-utsläpp, vilket Figur 6 visar. Men sambandet är inte
detsamma under tillväxtcykelns båda perioder. I omvandlingen är den årliga BNP-tillväxten låg,
medan utsläppen är ganska höga. I rationaliseringen gäller det omvända. Sambandet inte är linjärt
över en längre tid. Tillväxten är således ingen säker indikator på utsläppsnivån över tid. Flera andra
faktorer, både makrofaktorer (BNP, värdedensitet och transportintensitet) och mikrofaktorer (modal
split, trafikintensitet och utsläppsfaktor), har viktiga roller att spela i sammanhanget. För att klarlägga
drivkrafterna bakom utsläppen kan förloppet dekomponeras. Tabell 3 visar resultatet av en sådan
dekomponering. I de följande avsnitten ska detta resultat jämföras med vad som tidigare förväntades
mot bakgrund av tillväxtcykelns egenskaper och förlopp.

Figur 6. BNP i fasta priser och godstransportsystemets CO2-utsläpp perioden 1990-2008.

3.3.1 Perioden som helhet
Sett över hela perioden har de tre makrofaktorerna störst betydelse för de totala utsläppen. BNPtillväxten har störst påverkan (+47 %), därefter transportintensiteten (+38 %). Den sammanlagda
påverkan från dessa två faktorer motverkas delvis av den strukturella förändringen, mätt som en
ökning av förädlingsvärde per ton eller som en minskning av ton per förädlingsvärde (-50 %). Denna
strukturella förändring, som omfattar både en ökad kunskapsintensitet i industrins produkter och ett
ökat inslag av tjänster i ekonomin, är den viktigaste bromsande faktorn för godstransporternas
utsläpp i Sverige.
Mikrofaktorer som kan relateras till nya organisatoriska och teknologiska lösningar inom transportoch logistikområdena är underordnade makrofaktorerna sett över hela perioden. Den totala effekten
av valet av transportmedel, främst genom ökade vägtransporter, har bidragit till en måttlig ökning av
utsläppen (+7 %) medan faktorer som hör samman med trafikintensiteten (fordonskapacitet och
fyllnadsgrad) har haft en svag motsatt effekt (-8 %). Resultaten ligger i linje med tidigare studier
(Sorrell et al., 2009; Kveiborg & Fosgerau, 2007; Åhman, 2004).
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Tabell 3. Procentuellt bidrag (Shapley-värden) från sex faktorer till förändringen av godstransportsystemets CO2-utsläpp
relativt basåret i tre perioder: omvandlingen (1990-1999), rationaliseringen (1999-2008) och perioden som helhet
Faktor
ΔCGDP
ΔCVal dens

Omvandling
1990-1999
17
-34

Rationalisering
1999-2008
26
-14

Perioden
1990-2008
47
-50

ΔCTsp_int
ΔCMode_sp
ΔCTfc_int

31
11
-15

6
-4
6

38
7
-8

ΔCEmf
ΔCemissions

5

-9

-6

16

11

28

I detta sammanhang ligger intresset främst i de dynamiska förändringarna över tid, inte i
förändringarna mellan två fixerade tidpunkter. Av Tabell 3 och Figur 7 framgår att olika faktorer har
olika betydelse under tillväxtcykelns två faser. Deras relativa effekter på utsläppen förändras över tid.
Generellt märks att mikrofaktorer har störst effekt i rationaliseringen, medan makrofaktorernas
påverkan är som störst i omvandlingen. Så långt är dessa observationer förenliga med vad som
tidigare har beskrivits om tillväxtcykelns egenskaper och förlopp. Sambanden ska granskas närmre
genom att studera omvandling och rationalisering var för sig.

Figur 7. Utvecklingen av fem faktorer (modal split exkluderad) och aggregerade utsläpp 1990-2008. Indexerade värden,
basår 1990=100.

3.3.2 Omvandlingen
Som framgår av Tabell 3 har förändringarna i värdedensitet och transportintensitet en betydligt
starkare inverkan i omvandlingen än i rationaliseringen. Sett ur ett tillväxtcykelperspektiv är detta
förväntat. Under 1990-talet drevs omvandlingen av den svenska ekonomin främst av en stark
omstrukturering av tillverkningsindustrin (Lundquist et al. 2008a). En stark tillväxt av nya
kunskapsintensiva branscher, teknologisk förnyelse av traditionella industrisektorer och utfasning av
föråldrade och stagnerade industribranscher resulterade i en dramatisk ökning av förädlingsvärdet
per producerat ton i den svenska ekonomin. Denna industridrivna omstrukturering av den svenska
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ekonomin är den enskilt viktigaste faktorn som höll tillbaka ökningen av transportsektorns CO2utsläpp. Emellertid, som framgår av Figur 8, genererar denna omstrukturering en följdeffekt i form av
en starkt ökad transportintensitet. Ökningen beror sannolikt på att de nya framväxande industrierna
använde oprövade försörjningskedjor för att hitta leverantörer till nya komponenter även om
lokaliseringen av dessa var mindre fördelaktig utifrån transport-kostnadssynpunkt. Oförutsedda
flaskhalsar i produktion och leveranser tvingade företag i nya industrier att byta leverantörer
upprepade gånger utan hänsyn till transportkostnader eller logistikeffektivitet. På så sätt kom den
kontinuerligt stigande transportintensiteten att motverka de fördelar som skapades genom den
starka strukturförändringen.

Figur 8. Utveckling av bakomliggande faktorer under omvandlingen 1990-1999

De ökade utsläppen från modalt split (+11 %) är under omvandlingen helt och hållet ett resultat av
ökade vägtransporter. Denna utveckling är väntad, eftersom uppkomsten av nya försörjningskedjor
och förändrade sätt att organisera produktionen också medförde en ökad efterfrågan på flexibla
transport- och logistiklösningar.
Medan förändringar i transportintensitet och ökade vägtransporter bidrog till att öka utsläppen
under omvandlingen hade utvecklingen av trafikintensiteten en dämpande effekt (-15 %). Detta är
mer oväntat eftersom det antyder en effektivare användning av transportresurser under en period
där företag annars antas vara mer intresserade av volymtillväxt och marknadsexpansion än
kostnadseffektivitet. Flera exogena händelser under perioden kan emellertid förklara denna
utveckling. I Sverige infördes i mitten av 1990-talet nya förordningar och regleringar som
möjliggjorde användandet av tyngre lastbilar vilket medförde en ökning av både fordonens kapacitet
och genomsnittlig nyttolast som i sin tur ökade effektiviteten i vägtransporterna (Åhman, 2004;
REDEFINE, 1999). En annan förklaring hänger samman med förändringar på marknaden för
godstransporter. Med Sveriges inträde i EU konsoliderades lastbilstransportsmarknaden i Sverige till
ett fåtal dominerande företag med ca 85 % av marknaden. Dessa stora aktörer optimerade sina
trafiknät genom att minska antalet terminaler och använda färre och större fordon med högre
fyllnadsgrad än tidigare (Transportindustriförbundet 2010, Berglund et al, 1999). Studier i andra
länder under samma tidsperiod visar liknande resultat (Kveiborg & Fosgerau, 2007).
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Slutligen hade emissionsfaktorn en ökande effekt på utsläppen (+5 %). Detta är också förväntat
eftersom perioden kännetecknas mer av tillväxt än av kostnadseffektiviseringar, men också som en
följd av att större fordon infördes under perioden. Den starka ekonomiska tillväxten bidrog sannolikt
till att fordonsparken inte uppdaterades tillräckligt snabbt med nya innovationer inom aerodynamik,
däcktryck, bränslen och motorer för att bromsa utsläppsökningen. Större fordon och tyngre laster
förbrukade mer energi och genererade därmed ökade utsläpp. De förbättringar i fordonsutnyttjandet
som skedde under omvandlingen motverkades av ökningen i utsläpp per kilometer.

3.3.3 Rationaliseringen
Som framgick av Tabell 3 och Figur 7 verkar makro-och mikrofaktorer olika i rationaliseringen och
omvandlingen. Utvecklingen för rationaliseringen visas i Figur 9. Den viktigaste observationen är att
samspelet mellan makro- och mikrofaktorer totalt sett resulterar i en tydlig frikoppling av ekonomisk
tillväxt från utsläpp. Detta inträffar trots den höga BNP-tillväxt som kännetecknar rationaliseringen
fram till den globala bank- och finanskrisen.
Den högre BNP-tillväxten i rationaliseringen bidrog till en ökning av godstrafikens totala CO2-utsläpp
mer än i omvandlingen, 26 % jämfört med 17 %. Det är dock inte tillväxttakten i sig som är
intressantast för slutresultatet utan de krafter som ligger bakom tillväxten och deras effekter på
andra makro- och mikrofaktorer.

Figur 9. Utveckling av bakomliggande faktorer under rationaliseringen 1999-2008

Tillväxten under perioden präglas av konsolidering och rationalisering inom industrin. Denna process
leder till ökad produktivitet i allmänhet och till stark tillväxt för många tjänster. Framväxten av den
"viktlösa ekonomin” i Sverige är i första hand ett resultat av den kraftfulla omstrukturering av
tillverkningsindustrin som skedde under omvandlingen. Denna industriella omvandling var dock mer
eller mindre avslutad redan kring millennieskiftet, vilket är en viktig orsak till varför värdedensitetens
dämpande effekt på utsläppen avtar kraftigt för att stabiliseras på en låg nivå under rationaliseringen
(Figur 9). Dessutom tillkom en kraftig ökning av global efterfrågan på naturresurser och råvaror i
rationaliseringen, särskilt från de nya tillväxtekonomier som utvecklas starkt under andra hälften av
en tillväxtcykel. Detta resulterade i ett uppsving för traditionella svenska branscher, såsom gruv-,
stål- och skogsindustri. Utvecklingen återspeglas inte bara i en kraftig ökning av förädlingsvärdena
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utan också i stigande transportkostnader för dessa branscher. Denna råvaruexpansion motverkar
effekten från den generella trenden av ”servicifiering” som annars hade lett till ytterligare ökning av
värdedensiteten i den svenska ekonomin. Som framgår av Tabell 3 minskade värdedensitetens
återhållande effekt på utsläppen kraftigt från -34 % i omvandlingen till -14 % i rationaliseringen. Det
ska påpekas att den återstående bromsande effekten på utsläppen nästan uteslutande beror på den
allmänna "servicifiering" av den svenska ekonomin och inte på ytterligare minskningar av godsets vikt
inom tillverkningsindustrin.
Av Tabell 3 framgår att förändringen i transportintensitet under rationaliseringen tenderar att öka
utsläppen (+6 %), men i betydligt mindre omfattning än under omvandlingen då denna faktor
utgjorde den enskilt viktigaste faktorn för utsläppsökningen. Denna utveckling ligger i linje med
tidigare hypoteser. Under rationaliseringen ökar kraven på stordriftsfördelar och produktivitet i allt
större delar av ekonomin, vilket också ökar kraven på rationalisering och effektivitet i företagens
försörjningskedjor. Detta stöds av Lundquist & Olander (2009), som visar att logistik- och
transportkostnader för svenska företag, särskilt inom tillverkningsindustrin, successivt minskade från
slutet av 1990-talet till mitten av förra årtiondet. Denna process resulterade i en omfördelning av
landets totala transportkostnader, från tillverkningsindustrin till tjänstesektorn och då särskilt detaljoch partihandeln. Effekten av detta blev en långsammare ökning i tonkilometer per ton transporterat
gods under rationaliseringen och därmed minskad tillväxttakt i CO2-utsläpp under perioden 19992008.
Tabell 3 visar också, i linje med ovanstående utveckling, att effekten från transportslagsfördelningen
(modal split-faktorn) förändrades från att i omvandlingen ha bidragit kraftigt till att öka utsläppen till
att i rationaliseringen minska dem. Detta betyder att en större andel tonkilometer transporterades
med tåg och fartyg och en mindre andel med lastbil. Denna utveckling är förväntad av två skäl. För
det första, i takt med att den nya produktionen rationaliseras och logistiklösningar och
försörjningskedjor blir allt mer strukturerade och välfungerande, minskar behovet av flexibla
vägbaserade transportlösningar. För det andra leder revitaliseringen av traditionell
tillverkningsindustri och ”återkomsten” av råvarubaserad produktion till en starkare efterfrågan på
järnvägs- och sjöbundna transportlösningar, eftersom den tunga industrin kan dra nytta av dessa
transportsätts stordriftsfördelar (Transportindustriförbundet, 2010). Nettoeffekten av modalt skifte
bidrar alltså till att begränsa godstransporternas utsläpp under perioden.
Trafikintensitetens effekt på godstransporternas CO2-utsläpp skiftar över tillväxtcykeln från att
minska utsläppen till att öka dem. Detta indikerar att rationaliseringsperioden präglas av fallande
fordonskapaciteter och/eller av lägre fyllnadsgrader och kapacitetsutnyttjande. Denna effekt kan
delvis förklaras av den ökade betydelsen av kundservice som har diskuterats tidigare. Denna tolkning
stöds av Transportindustriförbundet (2010) som visar att mindre skåpbilar har ökat sin andel av de
totala vägtransporterna under perioden. Denna utveckling kan troligtvis förklaras av frekventare
leveranser p g a tidsstyrda produktionsupplägg, såsom just-in-time. Ur ett försörjningskedjeperspektiv är det därför noterbart att under rationaliseringen blir transporterna allt bättre
organiserade och konsoliderade i företag uppströms i försörjningskedjan (företag belägna långt från
konsumentleden), medan andra drivkrafter leder till ett ökat transportarbete närmare konsumenten.
Det är dock viktigt att understryka att trafikintensiteten under hela perioden har en betydande
återhållande inverkan på utsläppsökningar. Nivån har varit mer eller mindre konstant sedan början
av millenniet.
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Slutligen, emissionsfaktorn som ökade godstransportutsläppen under omvandlingen visar en
återhållande effekt under rationalisering (-9 %). I likhet med föregående period kan förklaringar
kopplade till förändringar av fordonens lastkapacitet inte uteslutas. Det är dock betydligt mer troligt
att minskningen i emissionsfaktorn är relaterad till tekniska genombrott (för exempel, se föregående
avsnitt) inom transportsektorn. Många av dessa innovationer var kända och introducerades på
marknaden redan i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Det är dock först med en avsevärd
tidsfördröjning, när tekniken har mognat och mottagarkapaciteten i branschen har nått rätt nivå,
som dessa tekniker och nya sätt att organisera transporter ger resultat i form av en återhållande
effekt på utsläppen. Effekten av dessa ansträngningar sammanfaller också med starka ekonomiska
incitament för företag och branscher att minska kostnaderna i allmänhet, vilket präglar det
ekonomiska beteendet i tillväxtcykelns rationalisering. Utifrån denna synpunkt är
utsläppdämpningen från faktorn mer en bieffekt av kostnadssänkande strategier än medvetna försök
att minska utsläppen.

3.3.4 Summering
Våra antaganden fick, som framgått, stöd i de siffror som modellen genererade för perioden 19902008. Exempelvis märktes förväntade skillnader mellan tillväxtcykelns två perioder vad gäller
relationen mellan BNP och godstransportutsläpp. Vi såg också förväntade skillnader mellan hur
makrofaktorer (BNP, värdedensitet och transportintensitet) och mikrofaktorer (modal split,
trafikintensitet och emissionsfaktor) bidrog till utsläpp i de två perioderna. Totalt sett visar resultaten
att skillnaderna och de förändrade relationerna mellan BNP-tillväxt och ökning av
godstransportutsläpp över en tillväxtcykel inte är linjära och därför inte kan förklaras endast med
hjälp av ekonomisk tillväxt. Det är inte tillväxttakten i sig som är avgörande, utan de faktorer och
mekanismer som driver utvecklingen. Effekten av respektive faktor och relationen mellan dessa
ändras över tid och resulterar i olika mycket frikoppling mellan utsläpp och tillväxt. Den generella
trenden är att makrofaktorerna har störst betydelse för utsläppen under omvandlingen, medan
mikrofaktorerna som har med företagens logistik- och transportbeslut samt teknisk utveckling att
göra har störst betydelse under rationaliseringen och den därpå följande strukturkrisen. På kort sikt
är det mikrofaktorerna som lättast kan påverkas av företagens normförändringar, affärsmodeller och
av styrmedel från samhällets sida. Möjligheterna för företagen att genom olika åtgärder minska
utsläppen och för samhället att påverka utvecklingen med olika styrmedel ökar därför kraftigt under
de kommande åren när rationaliseringen övergår i en strukturkris. En effektiv samverkan mellan
styrning och ekonomisk utveckling är som störst i slutet av en tillväxtcykel, vilket bör kunna utnyttjas
för att snabbt minska godstransporternas utsläpp. Den fortsatta framställningen bygger på dessa
historiska resultat och erfarenheter.
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4 Utmaningar och styrning till 2020
I följande kapitel redogör vi för de utmaningar och möjligheter som finns på medellång sikt, det vill
säga den period som är relativt överblickbar från både ett makroekonomiskt perspektiv och ett
företagsperspektiv. Då de långsiktiga målen för utsläppsreducering gäller för 2050 kan målbilden för
2020 se annorlunda ut beroende på vilken riktning utsläppsminskningen följer.
Kapitlet är strukturerat enligt följande. Först presenteras de målbilder som finns för 2020. Vi redogör
sedan för den trendmässiga utveckling som kan förväntas, givet den dynamik i det stora systemet
som diskuterades i föregående kapitel. Därefter undersöks vilka åtgärder som krävs för en möjlig
snabbare utveckling, och vad en sådan utveckling maximalt kan tänkas leda till för minskningar av
CO2-utsläpp. Därefter undersöks vad företagen i det lilla systemet själva anger som förväntad
utveckling fram till 2020. Den möjligt snabbare utvecklingen och företagens förväntade utveckling
skiljer sig åt. Anledningen till detta kan illustreras med att en aggregerad CO2-potential på
makronivån kan ibland inte realiseras när restriktioner på mikronivå beaktas, såsom
fordonskompatibilitet med specifikt gods, enskilda fordons kapacitet eller tidsbegränsningar. Då det
finns gap i utvecklingsbanorna mellan dessa alternativ, diskuteras styrmedel som skulle kunna tänkas
användas för att stänga gapen innan kapitlet avslutas med några reflektioner. Diskussionens fokus
illustreras i Figur 10.
Tillväxt och
näringslivsstruktur

Infrastruktur

Transport- och
trafikteknologi

Bebyggelse och
regionsystem
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”Lilla” systemet

Informations- och
kommunikationssystem

Persontransportsystem
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Figur 10. Fokus för diskussionen: trendmässiga, möjliga och troliga förändringar i lilla systemet, givet dynamiken i det stora
systemet

4.1

Målbilder 2020

Planering av transportsystemet har i Sverige, liksom internationellt, hittills primärt gjorts utifrån
framskrivningar av befintliga trender. Detta har gjort att man har satsat på investeringar och åtgärder
som ofta har motverkat andra mål som t ex klimatmål. Trafikverket bedömer exempelvis att
prognoser om ökad lastbilstrafik har motiverat ökade satsningar på vägar som enligt deras
bedömningar istället skulle behövas för att möjliggöra ökade godstransporter med järnväg och
sjöfart (Trafikverket 2012:105). Ökade väginvesteringar ökar i sin tur på efterfrågan, vilket även ökar
prognoserna ytterligare.
Klimatmålen i den svenska transportsektorn är mer omfattande än de mål för transportsektorn som
anges i EU:s färdplan för klimat respektive EU:s vitbok för transporter. Det svenska målet för 2030 är
en fossiloberoende fordonsflotta. Innebörden av en fossiloberoende fordonsflotta är inte preciserat i
målet, men tolkas av Trafikverket som åtminstone 80 % lägre användning av fossil energi för
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vägtransporter 2030 jämfört med 2004. Totalt står vägtransporterna för 93 % av utsläppen från de
inrikes transporterna (Trafikverket, 2012:105). Även om bunkring för utrikes sjöfart och luftfart
inkluderas är mer än tre fjärdedelar av den oljebaserade bränsleanvändningen för Sveriges
godstransporter vägtransporter (Trivector, 2010:69).
Målen för 2020 pekar ut en modest takt för hur de långsiktiga målen ska uppnås genom att
formuleras som att transportsektorn år 2020 ska ha 10 % förnybar energi och att
energianvändningen ska vara 20 % effektivare. Det innebär att målet för 2030 antas kunna realiseras
främst genom åtgärder efter 2020. Som presenteras och illustreras i kapitel 1 och Figur 1 står såväl
prognoser som ökningar och beräknade effekter av de styrningsåtgärder som redan har vidtagits eller
planeras i stark kontrast till målen oavsett vilka som avses. CO2-nivån förväntas med nuvarande trend
öka.

4.2

Trendmässig utveckling: ”Business as expected”

Till bilden av de prognoser, analyser och mål som används kan läggas att de inte inkluderar de
resonemang som utvecklas i kapitel 3. Kopplingen mellan BNP och CO2-utsläpp ser olika ut för olika
delar av tillväxtcykeln. Omvandlings- och rationaliseringsperioderna innefattar stora förändringar i
produktionen, i dess organisation och lokalisering och påverkar därmed effekten av olika styrmedel
och åtgärder. De närmast linjära framskrivningar som används i prognoser tar inte hänsyn till
variationerna i tillväxtcykler som de hittills har sett ut och stämmer inte heller med utmaningen att
styra mot specifika utsläppsmål som t ex klimatmålet.
Med dekompositionsmodellen, som redovisades i kapitel 3, analyserades den faktiska utvecklingen
för godstransporternas CO2-utsläpp fram till och med år 2008. Enligt tillväxtcykelteorin har den
svenska ekonomin efter denna tidpunkt några år framför sig med stagnerande tillväxt, fortsatt
rationalisering och ökat konkurrenstryck från omvärlden. Denna avslutande del av tillväxtcykeln
kallas den strukturella krisperioden. Den brukar pågå under några år innan den nya
tillväxtinriktningen stabiliserar ekonomin och så småningom får den att ta ny fart.
I Figur 11 görs ett försök att uppskatta vad denna krisperiod kan betyda för de svenska
godstransporternas CO2-utveckling. Figur 11 är identisk med Figur 6 för åren 1990-2008. Mellan 1998
och 2008 inträffade som tidigare noterades en tydlig ”decoupling” då BNP ökade snabbare än CO2.
Under de sista åren minskade CO2 även i absoluta tal. För 2008-2011 har modellen och figuren
uppdaterats med faktiska värden för beroende och oberoende variabler. BNP har som framgår
nästan återhämtat sig efter bank- och finanskrisen 2008/2009 och befinner sig i närheten av
2006/2007-års värden. CO2-utvecklingen har också ”återhämtat” sig, men inte lika mycket utan den
har snarare planat ut. Avståndet mellan BNP och CO2 har alltså ökat under de år som har
kompletterats med nya faktiska data. För åren 2012-2018 innehåller figuren en ”business as
expected”-prognos som också kan betecknas som en teoretiskt informerad krisprognos. Den bygger
på antagandet att BNP, givet dess faktiska nivå 2011, relativt sett kommer att utvecklas som BNP i
den tidigare strukturkrisen under slutet av 1970-talet, dvs. vi kommer att få se tillväxttal som minskar
och stagnerar framöver. Bakom detta ligger i sin tur antagandet att den europeiska, japanska och
amerikanska skuldkrisen och kostnadsökningen i Kina kommer att dämpa den internationella
efterfrågan på varor och tjänster och öka konkurrensen globalt under flera år framöver.
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Figur 11. BNP i fasta priser (blått) och godstransporternas CO2-utsläpp (grönt) perioden 1990-2018. Prognos baserad på
trendmässig utveckling under strukturkrisen 2012-2018.

Överkapacitet och ökad internationell konkurrens kommer att leda till fortsatt hård rationalisering.
Företag kommer att slås ut, arbetslösheten öka, vinsterna falla och efterfrågan minska ännu mer. De
nya teknologi- och utbudsdrivna delarna av ekonomierna kommer inte att hinna skapa sina nya
utvecklingsbanor på så kort tid. Prognosen bygger också på att värdedensiteten, transport- och
trafikintensiteten, modal split samt energi- och utsläppsintensiteterna fortsätter utvecklas
trendmässigt i förhållande till hur de har utvecklats under den hittillsvarande rationaliseringen 19982011 (Tabell 4). Antagandena bygger på att krisperioden är en fortsättning på
rationaliseringsperioden. Möjligen underskattas den hårda rationalisering som kommer att inträffa
under krisperioden (se nedan).
Tabell 4. Procentuellt bidrag från olika faktorer vid en trendmässig utveckling av CO2 till 2018 jämfört med 2011
Faktor
BNP
Invers värdedensitet
Transportintensitet
Trafikintensitet
Emissionsfaktor
Potentiell CO2-förändring totalt

Procentuellt bidrag från olika faktorer till
förändring av CO2 till 2018 jämfört med 2011
+12
-9
-4
-1
0
-2

Resultatet av denna krisprognos pekar på att utvecklingen spontant kommer att fördubbla den
relativa ”decouplingen” under krisperioden. CO2 minskar även absolut sett, men inte särskilt mycket.
Minskningen ger en CO2-nivå motsvarande den i början av 2000-talet. Det innebär att det är långt
kvar till en 40 % minskning av 1990 års utsläpp av klimatgaser fram till 2020 som 2-gradersmålet
kräver, dvs en sänkning av nivån med hela 60 procentenheter. Förutom antagandet om den
kommande BNP-utvecklingen som icke linjär innehåller alltså denna prognos endast antaganden om
att övriga faktorer fortsätter utvecklas trendmässigt som de hittills har gjort mellan 1998 och 2008.
Sådana antaganden kan, som nämnts, vara alltför konservativa och orealistiska med tanke på nya
möjligheter att effektivisera logistik och öka den tekniska utvecklingen under kommande år.
Konkurrens och krav på kostnadsreduktion kommer dessutom att öka under krisen jämfört med
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rationaliseringen, vilket antagligen kommer att göra företagen ytterligare benägna att utnyttja nya
möjligheter. Förs sådana nya antaganden och realistiska möjligheter in i prognosen kan CO2
antagligen utvecklas mera gynnsamt. En genomgång av sådana möjligheter ska göras i det följande
avsnittet och därefter prövas.

4.3
Möjlig snabbare utveckling: Övergripande perspektiv på möjliga åtgärder
till 2020
Det är uppenbart att utan aktiva förändringar kommer CO2-utsläppen från godstransportsystemet i
Sverige år 2020 att ligga över det mål som satts upp. För att undvika detta kan ett antal åtgärder
sättas in. Då det ytterst är företagen i det lilla systemet som påverkar utsläppen på så kort sikt är det
framför allt här förändring måste ske.
I detta avsnitt redogör vi för de åtgärder som föreslagits i tidigare rapporter för att minska utsläpp
från godstransportsystemet för att få en uppfattning om vad som anses vara en möjlig
reduktionspotential med nuvarande ekonomiska struktur. På så sätt får vi en uppfattning om vad
som ser ut att vara maximal reduktion av CO2 till 2020 givet prognosen kring ekonomisk tillväxt från
tidigare kapitel.

4.3.1 Tre övergripande möjligheter för utsläppsreduktion
Vid ett övergripande perspektiv på godstransportutsläpp kan utsläppen principiellt minskas genom
att minska någon av faktorerna i dekompositionsmodellen i kapitel 4. I stora drag kan åtgärder
därmed sorteras efter tre huvudsakliga angreppssätt:
1. Reduktion av efterfrågan på godstransporter;
2. Logistikeffektivisering; eller
3. Implementering av ny teknik
Efterfrågan på godstransporter i det lilla systemet kan påverkas genom minskad konsumtion av nya
produkter eller ökad andel tjänstesektor.
Logistikeffektivisering innebär att logistikstrukturer och logistikprocesser förändras för att möjliggöra
kortare transportdistanser, färre fordonskilometer inom givna distributionsstrukturer, eller större
andel transporter med mer energieffektiva fordon.
Implementering av ny teknik kan ske både inom transportsektorn och inom infrastrukturer i det stora
systemet. Både pågående och kommande teknikutveckling i det stora systemet kan implementeras
på sikt. Dock finns det redan mycket teknik som skulle kunna leda till stora minskningar men som i
nuläget, av olika anledningar, inte implementeras av företagen (se avsnitt 4.4 kring företagens
perspektiv). Inom transportsektorn kan exempelvis nya energibärare, motorer och farkoster med
lägre utsläpp implementeras. För att påverka utläppen i en viss riktning kan delar av eller samtliga
möjligheter angripas. Vidare kan en mängd olika åtgärder kombineras – riktade såväl som generella.

4.3.2 Aggregerad reduktionspotential
Potentialen för CO2-reduktion i de tre övergripande angreppssätten i föregående stycke kan belysas
genom att relaterade företagsåtgärder analyseras. Under de senaste åren har myndigheter,
organisationer och forskare kommit med flera rapporter där potentialen för CO2-reduktion för olika
åtgärder analyseras på aggregerad nivå. I detta avsnitt presenteras fyra av dessa rapporter, varav tre
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rapporter ger numeriska värden på reduktionspotential för olika åtgärder för att minska
godstransportutsläppen.
World Economic Forum (WEF) (Doherty and Hoyle, 2009) presenterar och analyserar olika åtgärder
för att globalt sett minska CO2-utsläppen från varuägande företags försörjningskedjor. Genom olika
beräkning analyseras både potential och genomförbarhet för respektive åtgärd, vilket syns i Tabell 5.
De åtgärder som anses ha både högst potential och störst möjlighet till genomförande är
implementering av renare transportteknologier och en minskad hastighet i logistiknätverk.
Tabell 5. Åtgärder för CO2-effektiva försörjningskedjor (Doherty and Hoyle, 2009)
Åtgärd
Renare fordonsteknik
Minskade hastigheter i försörjningskedjor
Möjliggöra CO2-effektiva inköp: jordbruk
Optimerade nätverk
Energieffektivisering av byggnader
Förpackningsdesign
Möjliggöra CO2-effektiva: tillverkning
Träning och kommunikation
Modalskifte
Återvinning
Närinköp
Ökad andel hemleveranser
Minskad trafikträngsel

Minskningspotential
(Mt CO2)
175
171
178
124
93
132
152
117
115
84
5
17
26

Uppskattad
genomförbarhet
Hög
Hög
Medium
Hög
Hög
Hög
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Låg

I en brittisk forskningsartikel presenterar Piecyk och McKinnon (2009) ett ramverk liknande vår
dekompositionsmodell där de genom Delphistudier undersöker rådande trender Storbritannien. I
artikeln behandlas en mängd åtgärder på olika nivåer, bland annat strukturförändringar,
förpackningsändringar, bränsleskifte, införande av trängselavgifter, körtidsrestriktioner, införande av
fraktbörser och införande av större fordon. Enligt studiens business-as-usual scenario kommer
godstransportutsläppen 2020 att minska med ca 10 % jämfört med 2010. Detta kommer till största
del från åtgärder för bättre logistikeffektivitet – framför allt från interna beslut i det vi kallar det lilla
systemet. Dock är prognosen relativt osäker. Skulle de mest pessimistiska prognoserna inträffa
kommer transportutsläppen till 2020 att öka med 56 %. Vid den mest optimistiska tolkningen
minskar utsläppen med 47 %.
I en svensk rapport presenterar Elforsk (2012) olika förslag på åtgärder som kan komma att krävas för
att nå regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Rapporten väljer att fokusera på
tio åtgärder som har stor potential och tio åtgärder som är enkla att genomföra. Rapporten ger
många exempel på hur olika åtgärder kan sänka inte bara transportutsläppen utan även minska
risken för olyckor i trafiken och samtidigt ha positiva effekter på folkhälsan i samhället. Dock ges inga
konkreta beräkningar för den explicita potentialen för respektive åtgärd.
I en rapport från Trafikverket (2012:105) diskuteras hur trafiktillväxten för lastbilar kan minskas till
2030 genom ett antal åtgärdsgrupper. Dessa åtgärdsgrupper är överflyttning till sjöfart och järnväg,
förbättrad citylogistik, minskad tomkörning, ruttplanering, längre och tyngre fordon samt förändrade
konsumtions- och produktionsmönster. Samtliga åtgärder skulle enligt rapporten leda till minskad
lastbilstrafik, förutom förändrade konsumtionsmönster som inte skulle ha någon effekt. Totalt skulle
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minskningen bli 25 % jämfört med rapportens BAU, vilket motsvarar en trafikökning med 3 % jämfört
med 2011 (Tabell 6).
Tabell 6. Minskad trafiktillväxt för 2030 jämfört med den prognos som rådde 2010 (Trafikverket, 2012:105)
Åtgärdsgrupp
Överflyttning till sjöfart och järnväg
Förbättrad citylogistik
Minskad tomkörning
Ruttplanering
Längre och tyngre fordon
Förändrade konsumtions- och produktionsmönster
Totalt minskad trafiktillväxt jämfört med BAU 2030
Trafikförändring jämfört med 2011

Potential till 2030 (relativ reduktion av trafikökning)
-13
-3
-2
-5
-4
i.e.
-25
+3

Figur 12. BNP i fasta priser (blått) och godstransporternas CO2-utsläpp (grönt) perioden 1990-2018. Prognos baserad på
potentiella möjligheter under strukturkrisen 2012-2018.

I vår nästa prognos står antagandet fast att den kommande BNP-utvecklingen inte kommer att vara
linjär under krisen. Även här utgår antagandet från den faktiska nivån 2011 och att BNP därefter
relativt sett kommer att utvecklas som i den tidigare strukturkrisen under sent 1970-tal.
Antagandena om de övriga faktorernas utveckling har däremot ändrats jämfört med föregående
prognos. Vi antar inte längre en trendmässig utveckling. Istället byggs antagandena på WEFs rapport
där olika åtgärder för att minska CO2-utsläppen från företagens försörjningskedjor analyseras (se
Tabell 5). Genom att utgå från dessa rapporter, men stå fast vid antagandet att den kommande BNPutvecklingen inte kommer att vara linjär under krisen kan en ny prognos kring maxpotential göras. De
åtgärder som vidtas i denna prognos är mera långtgående än de som tidigare trendmässigt har
antagits. WEFs olika åtgärder har ingen specifik tidshorisont men de anses alla vara möjliga att
genomföra inom befintlig kostnadsstruktur, infrastruktur och teknologi. Med WEFs antaganden visar
våra beräkningar på en potential att minska godstransporternas CO2-utsläpp i Sverige med ca 33 %
jämfört med 2011 års nivå fram till 2018. Det innebär en minskning till 15 % under 1990-års CO2utsläpp från godstransporter. Målet är 40 % under 1990-års nivå. I jämförelse med Pieyk och
McKinnon (2009) hamnar vår prognos någonstans mellan deras återhållsamma realistiska prognos
och deras mest optimistiska prognos. Våra beräkningar baseras på antagandet att BNP inte växer
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linjärt under perioden. Den årliga tillväxten antas bli avtagande och tidvis stagnerande i likhet med
vad som har identifierats under tidigare strukturkriser. Detta ligger i linje med de teoretiska modeller
som har presenterats tidigare och ger en relativt modest sammantagen ekonomisk tillväxt under
perioden. Skulle tillväxten bli större krävs också större förändringar inom de områden som förväntas
minska, exempelvis trafikintensitet och utsläppsfaktorer, om totala utsläpp ska minska med 33 %. Att
göra en känslighetsanalys för detta är vanskligt. Effektiviseringar inom transport och logistik kommer
vara en del av drivkraften vid en BNP-ökning, särskilt i perioder av låg tillväxt, vilket innebär att det
inte går att särkoppla dessa förändringar. Vad som kan sägas är att den ekonomiska tillväxtfas som vi
just nu befinner oss i har en starkare korrelation mellan effektiviseringsåtgärder och BNP jämfört
med andra perioder av tillväxtcykeln: skulle BNP växa i högre takt kommer förmodligen
effektiviseringarna att vara större, och vice versa. I vilken utsträckning det ena växer fortare än det
andra kan våra modeller i nuläget inte svara på.
Tabell 7. Relativt bidrag från olika faktorer till en potentiellt möjlig CO2-minskning till 2018 jämfört med 2011
Faktor
BNP
Invers värdedensitet
Transportintensitet
Modal split
Trafikintensitet
Emissionsfaktor
Potentiell CO2-förändring totalt

Relativt bidrag till förändring av CO2 till 2018
jämfört med 2011
+12
-5
-18
-4
-11
-7
-33

Tabell 7 visar kvantifieringar av möjliga åtgärder och deras effekter som har använts i prognosen. Det
främsta bidraget kommer från transport- och trafikintensitetens kraftigt minskande utsläpp, medan
modal split och emissionsfaktorn endast lämnar begränsade bidrag till minskning av utsläppen. Om
denna potential verkligen kan utnyttjas fram till 2020 och i vilken utsträckning olika styrmedel måste
användas för att nå dit diskuteras i kommande avsnitt, framförallt diskuteras styrningsbehov av de
olika faktorerna i slutet på avsnitt 4.4.3.

4.4

Företagens perspektiv: Förväntad utveckling utan ökad styrning

Föregående diskussion fokuserade på den teoretiskt maximalt möjliga minskningen av utsläpp
genom förändringar i det lilla systemet. I denna del undersöker vi istället trolig utveckling, det vill
säga de åtgärder som företagen i det lilla systemet anser möjliga och lönsamma att genomföra fram
till 2020. Inledningsvis behandlas företags övergripande utmaningar för att reducera utsläppen i
försörjningskedjor. Därefter jämförs våra modellberäkningar med svenska företags förväntningar på
utvecklingen. Denna jämförelse möjliggörs görs genom en empirisk undersökning av svenska företags
motiv och drivkrafter samt deras estimerade åtgärder för CO2-reduktion från godstransporter fram
till 2020. Bakgrunden till jämförelsen är att stärka kopplingen till den svenska kontexten då tidigare
modellberäkningar framförallt har använt WEFs rapport (Doherty and Hoyle, 2009) som input. Deras
värden baseras på analyser av aggregerad data i en global kontext medan denna rapport fokuserar
på Sverige, vilket vi beaktar i detta avsnitt.

4.4.1 Utmaningar
Utsläpp från godstransporter är en betydande del av många försörjningskedjors miljöpåverkan.
Samtidigt är dessa försörjningskedjor ofta uppbyggda av kostnadseffektiva och väl inarbetade
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strukturer och beslutsmönster. Att reducera godstransporternas utsläpp kräver därför att etablerade,
och i många fall ekonomiskt lönsamma strukturer, beslutsmodeller, tankesätt och beteendemönster
ifrågasätts och förändras. Enligt en EU-utredning måste den rådande ekonomiskt drivna logiken
omprövas, eftersom det inte går att bara förbättra det som görs idag (EU, 2011, s.4-5). Baserat på en
studie av 190 utvalda vetenskapliga artiklar och 10 djupintervjuer med representanter från
logistikföretag i Sverige har fem företagsutmaningar för hållbara försörjningskedjor identifierats
enligt nedan (Abbasi and Nilsson, 2012):
1. Kostnader. Studien visar att reducerad miljöpåverkan i försörjningskedjor ofta genererar ökade
kostnader för företagen. Exempelvis lyfts det fram hur kostsamt det är att utveckla nya fossilfria
bränslen, ändra till fordonsflottor med lägre miljöpåverkan och att skapa alternativ eller rekonstruera
befintlig infrastruktur. För godstransporter är ökade kostnader svåra att vidarefakturera kunder,
eftersom transporttjänster till stor del konkurrerar på pris. Utmaningen för hållbar utveckling av
försörjningskedjor ligger således i att vara fortsatt konkurrenskraftig trots ökade kostnader för
reducerad miljöpåverkan.
2. Komplexitet. Utformning av och beslutsfattande i försörjningskedjor påverkar samhället och
miljön på många sätt, exempelvis genom val av bränsle, ruttplanering, leverantörsval, distributionsoch produktionsstruktur och val av produktionsmetoder. I många fall är det svårt att avgöra om ett
beslut stödjer hållbar utveckling totalt sett. Exempelvis kan en längre transportsträcka i vissa
situationer vara miljömässigt fördelaktigt om detta medför att miljöbelastningen från produktionen
minskas eller om mer CO2-effektiva transportslag kan utnyttjas. Ett annat exempel är att förbättrad
infrastruktur kan ge ökad tillgänglighet på varor (social hållbarhet), men samtidigt öka CO2-utsläppen
(miljömässig hållbarhet). Att hantera denna komplexitet i försörjningskedjor kräver att företagen kan
se effekter av olika beslut. Utmaningen är att skapa holistiska beslutsmodeller som stödjer en hållbar
utveckling.
3. Osäkerhet. Att företag ska utveckla sina försörjningskedjor mot att bli mer hållbara kräver beslut
och förändringar, men många aktörer väljer att avvakta då de upplever att många beslutsparametrar
är osäkra. Företag upplever osäkerhet avseende statens framtida åtgärder och beslut avseende
regelverk, kunders framtida beteende och krav (dvs. vad som blir konkurrenskraftigt framöver),
framtida fossilfria bränslen och infrastrukturella förändringar för produktion. Utmaningen för hållbar
utveckling av försörjningskedjor ligger i att få företag att överkomma detta passiva och reaktiva
beteende och istället få fler initiativtagare med ett mer entreprenöriellt agerande. Både
logistikföretag och andra företag i försörjningskedjan kan lära sig mer om framtiden för att hantera
osäkerheten istället för att vänta ut den.
4. Mindset och kulturella förändringar. Den granskade litteraturen visar att kulturella förändringar
och nya mindset är nödvändiga för att uppnå mer hållbara godstransporter. Hållbarhet, såsom
miljörelaterade frågor, behöver genomsyra hela organisationen från ledning till operationell personal
för att få genomslag på både strukturell nivå och i de dagliga besluten. I nuläget finns
hållbarhetsaspekter med i många företags värderingar i en begränsad omfattning, men mindset och
företagskultur har ofta många andra beståndsdelar där kostnadsaspekter överskuggar övriga
värderingar. Detta innebär att utmaningen är att inkludera ett hållbarhetsperspektiv i företags
mindset och kulturella värderingar, så att planering och beslut om godstransporter sker med hänsyn
till miljöpåverkan.
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5. Operationalisering. De flesta kan hålla med om Brundtlands definition av hållbar utveckling, men
det är betydligt mer utmanande att översätta de ekonomiska, sociala och miljömässiga
dimensionerna till relevanta och prioriterade aktiviteter och åtgärder för varje process och beslut i en
försörjningskedja. Som en konsekvens av svårigheten att operationalisera hållbar utveckling är
miljöfrågor ofta förbisedda i design av försörjningskedjor. Operationaliseringssvårigheten medför
också en tröghet att förändra affärslogiken så att miljöfrågors betydelse ökar i förhållande till
finansiella frågeställningar. Det är således en utmaning att operationalisera hållbar utveckling i beslut
som berör godstransporter.
En övergripande slutsats är att företagens modeller för beräkning av CO2-utsläpp från transporter
och logistikbeslut behöver utvecklas så att de belyser både direkta och indirekta effekter i hela
försörjningskedjan. En logisk följd av detta är att även politiska beslutsmodeller för regler och
incitament som berör logistik och transporter behöver ta liknande hänsyn. Annars riskerar
beslutsfattandet för logistik och transporter att bli suboptimala både ur ett mikro- och ett
makroperspektiv.

4.4.2 Motiv och drivkrafter
Kunskap om varuägares och transportföretags motiv och drivkrafter för utsläppsreduktion från
godstransporter kan bidra till förståelse för hur denna kan påverkas genom styrning. Motiv kan
härledas till företags affärsstrategi medan drivkrafter härrör från externa krav från olika intressenter.
Genom att applicera resursbaserad strategi på utsläppsreduktion från godstransporter kan ett antal
internt baserade motiv identifieras: 1) Lönsamhet på kort sikt, 2) Långsiktig konkurrenskraft, 3)
Marknadsmässig fördel, 4) Ses som en miljömässig arbetsgivare och 5) Visa socialt ansvarstagande.
På motsvarande sätt kan ett antal externt baserade drivkrafter identifieras genom att
intressentmodellen appliceras på utsläppsreduktion från godstransporter: 1) Kundkrav, 2)
Myndighetskrav och 3) Ägarkrav. Genom att se dessa två strategier och modeller som
komplementära kan de kombineras för att utvärdera vad som motiverar och driver företag att
reducera utsläpp från godstransporter.
I en undersökning med svar från 172 företag (motsvararande 40,3 % i svarsfrekvens) i nio
godstransportintensiva branscher i Sverige har motiv och drivkrafter analyserats (Pålsson and Kovacs,
2014). Analysen visar att företagsstrategin verkar ha större betydelse än krav från intressenter på om
företag ska göra sina transporter grönare. Utsikten för företag att reducera sina utsläpp är störst för
företag med motiv att både förbättra ekonomin och sin image. Drivkrafter som baseras på externa
krav skiljer sig inte åt mellan företag. Krav från externa intressenter verkar reducera utsläppsnivån på
bransch- eller nationell nivå, men differentierar inte mellan företag. För att styra mot en effektiv
utsläppsreduktion bör således externa krav i form av lagar och regler kompletteras med incitament
som ökar företagens motiv för reduktion.
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4.4.3 Företagens förväntade åtgärder
I avsnitt 4.1-4.3 diskuteras både en trendmässig och en möjlig snabbare reduktion av
transportutsläpp fram till år 2020. Diskussionen resulterar i att inget av scenarierna når målvärdet på
40 % reduktion av 1990 års nivå, men att den senare når en bra bit på väg. Utsläppen bestäms dock
huvudsakligen på mikronivå i detta korta perspektiv, dvs. det är varuägande företag, transportföretag
och andra organisationer (t ex offentlig verksamhet) som, inom givna spelregler, påverkar
utsläppsnivåerna. Därför är det av intresse att
Faktaruta. Företagsåtgärder för utsläppsreduktion
undersöka förväntade åtgärder för CO2-reduktion Använda närliggande leverantörer
bland dessa företag. De kan reducera CO2-utsläpp från
Reducerade transportavstånd
godstransporter genom att genomföra olika åtgärder,
Omlokalisering av produktionsanläggningar och lager
såsom
förändrad
logistikstruktur,
förbättrad
CO2-effektiv lokalisering av egna anläggningar och lager
förpackningsdesign eller utnyttjande av icke-fossila
avseende godstransportbehov
bränslen (se fler möjligheter i faktarutorna). Som
exempel på omfattningen av åtgärdernas påverkan på
Förbättrad transportplanering
CO2-utsläpp beskrivs förpackningsdesign. Design av
Förbättrad planering av rutter, samlastning etc.
förpackningssystem
(konsumentförpackning,
transportförpackning och lastbärare i form av pall eller Förpacknings- och lastbärardesign
Reducera förpackningars/lastbärares vikt och volym
container) har direkt påverkan på godstransporternas
CO2-utsläpp genom deras vikt och volym. De har också
indirekt påverkan genom att förpackningssystemen kan Ökad lastkapacitet
till fordon med större lastkapacitet inom samma
underlätta hantering och därmed samlastning för ökad Byte
transportslag (t ex längre och tyngre fordon)
fyllnadsgrad. Vidare kan omlastning underlättas, inte
minst mellan olika transportslag, så att längre sträckor
Byte av transportslag från flyg till annat
kan köras med CO2-snålare transporter. Genomtänkta Från flyg till CO2-effektivare sjö-, järnvägs- eller
vägtransporter
förpackningssystem kan också minska godsskador och
svinn, t ex beroende på vibrationer, stötar, eller
Byte av transportslag från lastbil till annat
felaktig temperatur för kyl- och frysvaror. På så sätt kan
Från lastbilstransporter till CO2-effektivare järnvägsbåde ersättningstransporter och förlust och eller sjötransporter
borttransportering av förstörda produkter, som oftast
Införande av trafikstyrningsteknologier
är betydligt mer CO2-intensiva än förpackningarna,
undvikas. Förpackningarna påverkar dock inte endast transportutsläpp. Även CO2-utsläpp från
förpackningsproduktion, returhantering och destruktion under dess livscykel behöver beaktas vid val
av förpackningssystem.
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För att göra en uppskattning av CO2Faktaruta. Intermodala lösningar
utsläppens utveckling fram till 2020
Sedan klimatdebatten inleddes på allvar under början av 2000-talet har
behöver
företagens
förväntade
skiftet från lastbil till järnväg eller intermodala väg-järnvägslösningar varit en
av de lösningar som ansetts extra lovande för att nå politiska mål kring
åtgärder beaktas. I studien av 172
utsläppsreduktioner. Men det finns en stor skepsis bland transportköpare
företag
inom
transportintensiva
kring huruvida intermodala transporter kan leverera den kvalitet som de
branscher i Sverige analyserades
efterfrågar. Emellertid finns några företag som, trots att de befinner sig i
sammanhang där sådana transporter anses olämpliga, valt detta
utsikterna för att företag kommer att
transportslag och på ett framgångsrikt sätt implementerat det i sina
reducera sina tranportutsläpp genom
logistiksystem. En studie av hur dessa företag resonerat pekar framför allt på
att genomföra de åtgärder som
två viktiga punkter:
redovisas i faktarutan under de
Sämre transportkvalitet är inte alltid ett problem. Även om
närmaste tio åren (Pålsson och
transportkvaliteten i de nya intermodala lösningarna inte skiljde sig markant
från lastbilstransporter så var den i genomsnitt något sämre. Detta var dock
Johansson, 2013). Undersökningen
inget problem hos företagen av tre anledningar:
visar att varuägande företag och
1) För vissa företag hade den högre transportkvaliteten varit
transportföretag i Sverige sannolikt
överflödig. Lägre kvalitet gjorde ingen skillnad i verksamheten;
kommer att minska sina CO2-utsläpp
andra aktiviteter var inte beroende av snabba och pålitliga
från godstransporterna under det
transporter.
2)
Bytet var sällan ett hundraprocentigt byte – lastbilar användes
kommande årtiondet. Den uppskattade
parallellt för att garantera leveranstider hos de företag där detta
minskningen
kommer
från
en
var viktigt (t ex för just-in-time-strategier). Dock kunde de stora
kombination av åtgärder. Tabell 8 visar
volymerna transporteras mer miljövänligt.
3) Sämre transportkvalitet kan mötas med annorlunda lagerstyrning,
andel företag som uppskattar att de
där högre lager säkerställer kundservice. För detta krävs att
med medelhög till väldigt hög
transport- och lagerbeslut fattas simultant, vilket är svårt i många
företag och därmed försvårar ett skifte.
sannolikhet kommer att genomföra
olika åtgärder för utsläppsreduktion.
Sämre kundförståelse hos säljare är ett problem. Det påstås ofta att det krävs
Då undersökningen visar ett tydligt
stora volymer och långa distanser för att ett byte ska vara möjligt. Detta
stämde inte bland de undersökta företagen. Det finns olika typer av
samband mellan uppskattad potential
kontraktslösningar, vilket gör det möjligt för en transportköpare att köpa
för CO2-reduktion från en specifik
lösningen även för små och relativt korta flöden så länge det sker i en
åtgärd och sannolikhet för dess
korridor där efterfrågan är stor. Problemet ligger snarare i hur inköpet sker;
det krävs större inköpsresurser för att köpa intermodala transporter.
genomförande indikerar tabellen vilka
Speditörerna var enligt företagen mer angelägna om att sälja sina
åtgärder som kommer att ha störst
lastbilslösningar för att köpa och implementera en intermodal lösning
krävdes mer arbete från transportköparna. Valet stod sällan mellan pris och
total påverkan. Exempelvis visar
transportkvalitet – valet stod mellan pris och inköpskostnader.
tabellen att 77 % av företagen
uppskattar att de med medelhög till väldigt hög sannolikhet kommer att förbättra sin planering av
transporter (t ex samlastning och förbättrad ruttplanering) för att reducera CO2-utsläpp. Eftersom
sannolikheten är positivt korrelerad till åtgärdens effekt (denna något högre) kan man även dra
slutsatsen att den potentiella CO2-reduktionen för dessa företag uppskattas som medelhög till väldigt
hög. Noterbart är företagens uppfattningar att operationella förändringar, såsom förbättrad
transportplanering, ökad lastkapacitet och ecodriving, kommer att ha större inverkan på reduktionen
än vad strukturella förändringar (omlokalisering av anläggningar och närliggande leverantörer)
kommer att ha.
Det är också noterbart att många åtgärder har huvudsakliga barriärerna som medelhöga eller svaga,
vilket indikerar att de bör vara hanterbara. Kostnader lyfts fram som en barriär bland 7 av 12
åtgärder, men endast i ett fall bedöms de som en stark barriär. Kostnader verkar således vara en
betydelsefull barriär, men dess omfattning ska inte övervärderas – dels förekommer den inte bland 5
av 12 åtgärder och dels är den i de flesta fall endast medelhög.
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Tabell 8. Andel företag som uppskattar att de med medelhög till väldigt hög sannolikhet kommer att genomföra åtgärder
för CO2-reduktion
Medel-Väldigt hög
sannolikhet
(andel företag i %)

Åtgärd

Huvudsakliga barriärer och deras omfattning*

Förbättrad transportplanering

77

Medel: Flexibilitet, leveranstid

Renare fordonsteknologier

61

Medel: Kostnader, avsaknad av kommersiella lösningar,
avsaknad av tekniskt know-how

Ecodriving

59

Svaga: Avsaknad av motivation, avsaknad av kompetens

Ökad lastkapacitet i fordon

52

Svaga: Infrastruktur, lagar och regelverk

Icke-fossila drivmedel

46

Byte av transportslag från lastbil till annat

46

Införande av trafikstyrningsteknologier

45

Medel: Avsaknad av IT

Använda närliggande leverantörer

36

Medel: Kostnader

Förpackningsdesign

39

Medel: Kostnader

Lastbärardesign

36

Medel: Kostnader

Omlokalisering av produktionsanläggningar och lager

34

Stark: Kostnader

Byte av transportslag från flyg till annat

28

Medel: Leveranstid, flexibilitet

Stark: Avsaknad av kommersiella lösningar
Medel: Kostnader, avsaknad av tekniskt know-how
Starka: Flexibilitet, leveranstid, infrastruktur
Medel: Kostnader

* Barriärerna kan vara väldigt svaga, svaga, medel, starka, väldigt starka. De högsta finns med i tabellen.

I modellresonemanget om transportutsläppens utveckling över tid i kapitel 3 använde vi oss av
utsläppsfaktorer (Figur 5). Företagens förväntade reduktion ska relateras till dessa utsläppsfaktorer
för att sedan jämföras med den trendmässiga och modellberäkningens möjliga resultat. Utifrån ett
företagsperspektiv (med fokus på logistik och transporter) är inte faktorerna ekonomisk aktivitet och
värdedensitet påverkbara. I Figur 13 relateras företagsåtgärder till övriga utsläppsfaktorer.
Transportintensitet kan reduceras genom kortare transportdistanser, dvs att logistikstrukturen
förändras genom ökad användning av närliggande leverantörer eller omlokalisering av
produktionsanläggningar och lager. Trafikintensitet handlar om att köra färre fordonskilometer inom
en given logistikstruktur. Detta kan uppnås genom förbättrad transportplanering, förbättrad
förpacknings- och lastbärardesign eller ökad lastkapacitet. Energiintensitet behandlar
energiförbrukning per fordonskm, vilket kan reduceras genom byte av transportslag från flyg till
annat, byte av transportslag från lastbil till annat, införande av trafikstyrningsteknologier eller
ecodriving. Slutligen kan utsläppsintensitet, utsläpp per producerad energimängd, reduceras genom
utnyttjande av icke-fossila bränslen eller byte till renare fordonsteknologier.
1. Transportintensitet
Närliggande leverantörer
Omlokalisering av produktionsanläggningar och lager

3. Energiintensitet
Byte av transportslag från flyg
Byte av transportslag från lastbil
Trafikstyrningsteknologier
Ecodriving

2. Trafikintensitet
Förbättrad transportplanering
Förpackningsdesign
Lastbärardesign
Ökad lastkapacitet

4. Utsläppsintensitet
Icke fossila bränslen
Renare fordonsteknologier

Figur 13. Möjliga företagsåtgärder för CO2-utsläpp kopplat till modellens utsläppsfaktorer
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För att bedöma tidigare presenterade modellberäkningar av CO2-reduktion de kommande tio åren
jämförs den aggregerade trendmässiga modellberäkningen i Tabell 4 och den möjliga snabbare
utvecklingen i Tabell 7 med företagens egen syn på åtgärder och effekter på utsläppsfaktorer enligt
Tabell 8. Vår tolkning av denna jämförelse redovisas nedan. I anslutning till denna tolkning tar vi även
upp möjliga styrmedel för att påverka faktorn. En mer komplett lista över styrmedel som påverkar
respektive faktor (intensitet) framgår av Figur 15 längre fram i rapporten.
Transportintensitet. Beräkningsmodellen visade att denna faktor kommer att ha störst enskild
påverkan både trendmässigt (-4 %) och vid en snabbare utveckling (-18 %). Företagens i det lilla
systemet värdering av denna faktor ligger närmast den trendmässiga utvecklingen då de i genomsnitt
rankar potentiell effekt som medelhög medan sannolikhet för att förändra logistikstrukturer som
ganska låg. Detta kan vara relaterat till det faktum att när logistikstrukturer förändras är det ganska
svårt att förutse effekter på CO2-utsläppen eftersom implementering av olika företagsåtgärder kan
påverka varandra. Exempelvis kan centralisering leda till byte av transportslag från väg till järnväg,
vilket då kan minska utsläppen även om transportavstånden ökar (Aronsson och Brodin, 2006). Med
tanke på att företagens förväntningar ligger närmre den trendmässiga än den möjliga utvecklingen
kan ökad styrning av transportintensiteten vara en del av lösningen. De styrmedel som påverkar
transportintensiteten framgår av Figur 15 och inkluderar bl a demonstrationsprojekt och goda
exempel, forskning och utveckling, handel med utsläppsrätter och infrastrukturinvesteringar.
Trafikintensitet. Trendmässigt bidrar denna faktor med -1 % reduktion, medan den är näst mest
betydelsefull vid en snabbare utveckling (-11 %). Den senare ligger närmast företagens egna
värderingar av åtgärder kopplade till trafikintensitet. Den omedelbara tolkingen av de svenska
företagens värderingar är att marknadsmekanismerna tillsammans med befintliga styrmedel är
tillräckligt starka för att uppnå en kraftfull sänkning av CO2-utsläpp relaterade till trafikintensitetet.
Liknande potential för förbättrad transportplanering bekräftades i en studie i Storbritannien (Piecyk
och McKinnon, 2010). Potentialen är relaterad till ökad lastfaktor och minskade tomtransporter. De
viktigaste hindren är brist på flexibilitet och ökad leveranstid. En annan företagsåtgärd relaterad till
minskade fordonskilometer är att använda fordon med större lastkapacitet, vilket bedömdes ha
medelhög påverkan. Detta kan dock vara en något konservativ bedömning, eftersom erfarenheter
från både Storbritannien (McKinnon, 2005) och Sverige (Berndtsson, 2012; Vierth, 2008) om ökad
maximal fordonsvikt har resulterat i stora ekonomiska och miljömässiga fördelar. Många styrmedel
kan relateras till trafikintensitet (Figur 15), t ex fordonsregleringar, kapacitetsreglering, trängselskatt
och vägavgifter.
Energiintensitet. Av beräkningstekniska skäl gav beräkningarna endast ett värde för en snabbare
utveckling och då på en delmängd av energiintensitet; modal split (-4 %). Företagen bedömde dock
att åtgärder relaterat till modal split (byte av transportslag från väg till järnväg eller sjöfart) kommer
att ha medelhög potentiell påverkan och sannolikhet för införande. På grund av begränsningar i
järnvägsinfrastruktur bör det påpekas att intermodala transporter med järnväg inte kan vara den
huvudsakliga lösningen för CO2-fria godstransporter i nästa decennium. Företagens svar visar med
tydlighet att det finns goda skäl att via offensiva infrastruktursatsningar öka möjligheterna för
intermodala lösningar även om dessa inte kan komma att realiseras fullt ut i det kortare tidsspannet.
Med hänsyn till ovanstående utfall och resonemang kan vi konstatera att faktorn modal split väger
ganska lika, men är eventuellt något undervärderad i modellberäkningarna jämfört med företagens
bedömningar. För energiintensitetsfaktorn som helhet tillkommer dessutom andra åtgärder för
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minskad energianvändning. Ecodriving bedöms ha medelhög-hög potential och förväntat införande
under den närmsta tioårsperioden. Däremot rankas den potentiella effekten och sannolikheten för
att implementera trafikstyrningsteknologier ganska lågt. Som helhet kan vi konstatera att företagen
värderar åtgärder relaterat till energiintensitet något högre än beräkningsmodellens resultat för
modal split. Resonemanget för energiintensitet som helhet indikerar att styrmedelsbehovet är störst
för intermodala lösningar och trafikstyrningsteknologier. Detta kan exempelvis ske genom
infrastrukturinvesteringar i järnväg, forskning och utveckling samt demonstrationsprojekt och goda
exempel. Det senare stöds av att undersökningen ovan visade att intermodala användare är mer
positiva till att utöka sin användning av intermodala lösningar än de som inte använder sådana.
Utsläppsintensitet. Denna faktors bidrag i beräkningsmodellerna var 0 % vid en trendmässig
utveckling och näst lägst (-7 %) vid snabbare utveckling. Företagens bedömningar ligger i linje med
den snabbare utvecklingen. Tilltron till att teknisk utveckling ska bidra till minskade CO2-utsläpp är
relativt stor. Sådana lösningar är bekväma då de inte påverkar logistikstrukturer eller logistiskt
beslutsfattande. Vår undersökning visar en särskilt stor tilltro till den potentiella effekten av att
använda icke-fossila bränslen. På grund av brist på tilltro till att det kommer att finnas kommersiella
lösningar tillgängliga under nästa decennium är respondenterna något skeptiska till att icke-fossila
bränslen får ett stort genomslag under tioårsperioden. Med hänsyn till företagens värderingar bör
utsläppsintensitetens effekt på godstransportutsläpp i Sverige under det kommande årtiondet ökas
något i jämförelse med beräkningarna för den möjliga snabba utvecklingen. De tekniska lösningar
som de undersökta företagen i det lilla systemet ska implementera utvecklas dock i det stora
systemet. För att företagens (i det lilla systemet) förväntade implementering ska nås kan det behövas
styrmedel för teknikutveckling, vilket kan ske genom bränsleklassificering, miljöklassificering av
fordon, skattelättnader för biodrivmedel samt forskning och utveckling.
Som helhet finns det en överensstämmelse mellan beräkningarna som presenteras i Tabell 7 och
företagens värderingar. Vår tolkning är att den totala beräknade potentiella reduktionen (-33 %)
ligger i samma spann som företagens totala bedömningar. Dock visar företagens bedömningar något
annorlunda fördelning mellan faktorerna. Med beaktande av företagsperspektivet bör
transportintensitetens potential minskas medan övriga tre ökas något.
Utöver gapet mellan förväntad utveckling och en möjlig snabbare utveckling som beskrivs i
ovanstående faktorer finns det ett gap mellan företagens uppskattade potential och intension att de
genomför en åtgärd. För samtliga företagsåtgärder är den uppskattade potentialen högre än
intensionen att åtgärden genomförs. För att minska detta gap kan styrning sättas in, vilket innebär
att det finns behov av styrning av två skäl:
1. Styrning för att minska gapet mellan företagens förväntade utveckling och en möjlig
snabbare utveckling. Denna varierar mellan de olika faktorerna enligt diskussionen ovan.
2. Styrning för att öka genomförandenivån bland företag, så att den potential de bedömer finns
uppnås.
Som helhet ligger företagens bedömningar för förväntad utveckling i spannet mellan trendmässig
utveckling (avsnitt 4.2) och en möjlig snabbare utveckling (avsnitt 4.3) för alla faktorer. Var i spannet
de finns varierar; ju längre ifrån den snabbare utvecklingen som företagens bedömningar ligger desto
mer behov av styrning behövs för att nå den fulla potentialen. Styrning kopplat till punkt 2 ovan är
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relevant för alla faktorerna. Vår bedömning är att utökat styrningsbehov jämfört med idag ligger
inom följande områden:
•
•

•

•

4.5

Transportintensitet: Styrning kan potentiellt öka reduktionsnivån.
Trafikintensitet: Den snabbare utvecklingen ser ut att nås av många företag i det lilla
systemet, vilket indikerar att styrning framförallt behövs för att stänga gapet mellan
företagens värdering av potential och sannolikhet för genomförande.
Energiintensitet/Modal split: Av beräkningstekniska skäl är bedömningen av energiintensitet
ofullständig, men potentialen för modal split verkar kunna uppnås av många företag. Ökad
styrning bör främst inriktas mot intermodala lösningar och trafikstyrningsteknologier. I övrigt
är det främst gapet i punkt 2 som behöver styrning.
Utsläppsfaktor: Då företagens bedömningar ligger i linje med den snabbare utvecklingen är
det främst gapet i punkt 2 som behöver stängas genom styrning. För att teknikutvecklingen
ska nå tillräckligt långt bland företagen i det stora systemet så att implementering kan ske i
det lilla systemet behövs troligtvis även styrmedel för teknikutveckling.

Styrning till 2020: Att stänga gapet mellan företagens
förväntade utveckling och en möjlig snabbare utveckling

Framställningen hittills i detta kapitel har visat att det finns ett gap mellan företagens förväntade
CO2-utveckling när det gäller godstransporter och en möjlig snabbare reduktion inom ramen för
befintlig industristruktur, kostnadsstruktur, infrastruktur och teknologi. Gapet förklaras delvis av att
företagen bedömer reduktionspotentialen något lägre än modellberäkningen, men framförallt av att
företagen bedömer att vissa åtgärder inte kommer att genomföras fullt ut. Figur 14 illustrerar
situationen. I figuren redovisas också ett annat gap, nämligen mellan den möjliga snabba
utvecklingen och det statliga målet för samma tidpunkt. Till denna fråga återkommer vi sist i kapitlet.

Procentuell minskning från 2011
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Figur 14. Principiell framställning av olika utvecklingsalternativ. Företagens förväntade utveckling är tentativ och består av
bedömd potential och bedömd genomförbarhet.

Tidigare resonemang visar att det finns goda möjligheter att stänga det förstnämnda gapet mellan
företagens förväntade utveckling och en möjlig snabbare utveckling. Dels har vi visat att företagen
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har ekonomiska och imagerelaterade motiv för CO2-reduktion och dels befinner vi oss i en
rationaliseringsfas på väg mot en strukturell kris där effektivitetsåtgärder generellt har en hög
acceptans. En del utsläpp kan till och med reduceras till negativ marginalkostnad, dvs åtgärden kostar
mindre än vad andra kostnader minskas vid reduktionen. Tiden fram till 2020 är med andra ord en
synnerligen passande period för att införa styrmedel som förstärker industrins och handelns
rationaliseringstrender och leder till större utsläppsreduceringar än vad som annars skulle ske. Som
har diskuterats i avsnitt 4.4.2 kan detta göras genom att styrmedel utformas så att de adresserar
företagens interna motiv att öka reduktionen. Att en del av reduktionen kan nås med små medel
innebär inte att det är lätt att stänga gapet. Vissa styrmedel har lägre acceptans än andra och vissa
åtgärder är mer kostsamma än andra. Resultaten i detta kapitel visar emellertid att minskningar runt
30 % fram till 2020 är möjligt vid införandet av ett antal styrmedel. Dessa resultat ligger i linje med
flera andra studier.

4.5.1 En översikt av styrmedel för att minska utsläppen från godstransportsystemet
Att nå den möjliga potentialen på runt 30 % CO2-reduktion till 2020 kräver styrning. En granskning av
existerande och föreslagna framtida styrmedel för godstransporter i vetenskaplig litteratur och
myndighetsrapporter visade att dessa kan kategoriseras som ekonomiska, kunskapsbaserade,
juridiska och samhälleliga styrmedel (Stelling, 2011). Granskningen visade också att omfattningen på
styrmedel är begränsad samt att de som behandlas främst berör vägtransporter och framförallt
kilometerskatt och handel med utsläppsrätter i transportsektorn. De styrmedel som behandlas i
litteraturen är sammanställd i Figur 15 nedan där de är relaterade till faktorerna för CO2-reducering.
Ekonomiska styrmedel kan användas för CO2-snålare transporter genom en ökad kostnad för
transporten, vilket kan resultera i högre pris till kunder, byte av transportslag eller effektivisering
genom exempelvis ökad fyllnadsgrad. Det ska dock beaktas att transportkostnaden ofta utgör en
liten andel av varuvärdet, vilket påverkar ekonomiska styrmedels effekter negativt. Tanken med
ekonomiska styrmedel är även att ge incitament till teknikutveckling. De ekonomiska styrmedel som
finns idag är energi- och CO2-skatt på drivmedel, vägavgift för svenska tunga fordon, vägavgift för
tunga utländska fordon, infrastrukturavgift på järnväg, fordonsskatt, trängselskatt, skattebefrielse för
biodrivmedel och transportbidrag. Dessa skulle kunna kompletteras med eller ersättas av handel
med utsläppsrätter, kilometerskatt, marginalskatt på CO2, obligatorisk handel med outnyttjad
fraktkapacitet och obligatorisk samlastning till kollektiva godstransporter.
Kunskapsbaserade styrmedel (information och rådgivning, forskning och utveckling,
demonstrationsprojekt och goda exempel, benchmarking och rating, miljökalkyler och
miljömärkning) kan användas för att påverka företags logistikbeslut och logistikstruktur, som i sin tur
påverkar transporterna. Detta innefattar både operativa företagsåtgärder, såsom transportplanering
och mer strategiska beslut, såsom design av försörjningskedjor.
Juridiska eller administrativa styrmedel innefattar bränsleklassificering, miljöklassning av fordon,
miljözoner samt regleringar av fordonsdesign och infrastruktur. Juridiska styrmedel kan användas för
att påskynda teknikutvecklingen genom att successivt höja restriktiva gränsvärden. Ett exempel på
detta är krav utifrån Euroklassning på lastbilsmotorer. Juridiska styrmedel kan också användas för att
lagstifta om exempelvis fordonsregleringar och längre, lättare eller större fordon och lastbärare.
Samhälleliga styrmedel har långa ledtider och kommer därför att behandlas i kapitel 5. Dessa
inbegriper infrastrukturinvesteringar, intelligenta transportsystem (ITS) samt transportsnål
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samhällsplanering. Exempelvis kan transportsnål samhällsplanering vara nödvändig för att säkerställa
godsförsörjning till storstäder i framtiden. ITS har kortast ledtid, eftersom mycket av dess teknik är
utvecklad, men för att nå realtidstyrning av trafik i stor skala krävs ytterligare tid.
I föregående tabell beskrevs vilka faktorer i dekompositionsmodellen som påverkas av olika
styrmedel. I Figur 15 kopplas styrmedel även samman med företagsåtgärder, vilka aktörer som
påverkas och huvudsakliga angreppssätt för CO2-reduktion. Ramverket kan användas för att
identifiera lämpliga styrmedel för olika ändamål.
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Figur 15. Ramverk som kopplar samman styrmedel med företagsåtgärder, aktörer, makrofaktorer och huvudsakliga
angreppssätt för CO2-reduktion
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4.5.2 Lärdomar från styrmedel inom andra områden eller i andra länder
Kollektiva persontransporter styrs och finansieras i väsentligt större utsträckning än godstransporter
av offentlig verksamhet. Tillämpning av liknande angreppssätt på godstransportområdet skulle kunna
innebära att flera aktörer kan konkurrera om att få koncession på att under en begränsad tid ensam
sköta de godstransporterna inom ett område t ex en stad, ett glesbygdsområde eller i en grön
godskorridor.
Istället för höga avgifter för vissa zoner och tider
används ofta förbud för vissa fordonstyper och/eller
drivmedel i miljözoner. Konceptet kan utvidgas till att
endast tillåta eldrift nattetid eller kräva samlastning vid
leveranser till och från zonen. I det Australiska
Intelligent Access Program (IAP) övervakas extra långa
och/eller tunga lastbilar med boxar innehållande GPS
och mobiltelefonmodem så att de endast framförs på
de vägar och tider de har tillstånd till. Inom IAP tillåts
även
övervikt
för
specifika
återkommande
transportupplägg genom att en extra vägslitageavgift
tas ut. Liknande styrmedel har förslagits inom konceptet
Gröna korridorer för att reglera tillgång till attraktiva
motorvägsfiler genom tätorter under högtrafik. Detta
skulle gynna farkoster med låga utsläpp och/eller hög
grad av kollektiv karaktär, t ex bussar, samlastat gods
och taxi. I Danmark ska asfalterade vägrenar på
motorvägar öppnas under högtrafik på försök. Ett annat
exempel på tillämpning av miljözoner är differentierad
prissättning på parkering baserad på miljöprestanda.

Faktaruta. Nationellt vägavgiftssystem i Holland
I Holland (Ljungberg, 2010; Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, 2010) beslutade regeringen 2007 om att
införa ett nationellt vägavgiftssystem omfattande alla
vägfordon och alla gator och vägar. GPS-enheter i
varje fordon skulle rapportera antal körda km i olika
geografiska zoner och tidsintervall och på så sätt
undveks integritetskränkande registrering av var
fordonen har varit. En basavgift per körd km
differentierad efter fordonstyp och CO2-utsläpp plus
trängselavgifter beroende på zon och tidpunkt skulle
betalas av användaren. Trängselavgifterna fastställdes
för längre tidsperioder och var således inte
dynamiska. Dessa nya vägavgifter skulle inledningsvis
dra in lika mycket som de nuvarande fasta och årliga
avgifterna och skatterna, vilka skulle tas bort och på så
sätt skulle systemet bli budgetneutralt. Dock skulle
avgifterna successivt höjas och den extra intäkten
skulle gå till en infrastrukturfond, som förutom
underhåll och nybyggnation av vägar även används för
kollektiva transporter. Man uppskattade att
skatteväxlingen, innebärande att alla avgifter och
skatter blev rörliga, till 2020 skulle reducera CO2 från
personbilar med 19%, fordonskm med 10-15 % och
körtider med 40-60 % genom mindre trängsel. Ett
nyval 2010 resulterade i att införandet lades på is.

En variant på budgetneutral skatteväxling är bonus/malus-system 4. I Frankrike har ett sådant införts
där personbilar med höga utsläpp betalar hög fordonsskatt medan de med låg betalar lite eller till
och med ges en premie. Ett liknande bonus/malus system har föreslagits som incitament till att hålla
hastighetsgränser. De som kör alltför fort får böter som läggs i en pott och de som kör lagligt får en
gratis lott med vinster från potten. Även vissa försäkringsbolag erbjuder lägre avgifter om bilisten
låter sig övervakas med GPS och flera åkerier ger bonus till chaufförer som kör bränslesnålt och/eller
följer trafikregler. I Sverige differentieras hamn- och farledsavgifter bl a efter utsläpp av kväveoxider
och svavel. Ett bonus/malus-system baserat på CO2-utsläpp skulle kunna användas för
landningsavgifter på flygplatser liksom för hamn- och farledsavgifter.
Inom telekom finns regleringar som tvingar ägare av infrastruktur (t ex ”svartfiber”) att till skäliga
priser sälja ledig kapacitet till andra operatörer. Motsvarande har delvis införts inom
transportsektorn där bl a ägare av järnvägsinfrastruktur måste sälja till alla operatörer på samma

4

Bonus-malus härrör från latin och står för bra (bonus) och dåligt (malus). Ur ett CO2-perspektiv kan ett
bonus/malus-system användas för att växelvis belöna (bonus) eller bestraffa (malus) fordon utifrån deras
utsläppsnivåer.
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villkor. Däremot finns inga tvång eller incitament för att fylla tomma eller halvfulla farkoster eller
deras lastbärare, tvärtom det finns regleringar som utgör barriärer. En varuägare med egna farkoster
får inte utan trafiktillstånd sälja outnyttjad kapacitet till en annan varuägare, transportör eller
fraktbörs. En avreglering borde utredas.
Inom elproduktionen säljer och köper företag el på elbörsen Nord Pool. Ett motsvarande upplägg
skulle kunna vara starka incitament eller tvång för transportoperatörer att bjuda ut, t ex på en
fraktbörs, ledig kapacitet över en viss volym. Detta borde speciellt gälla transporter med låga CO2utsläpp, såsom kombitransporter med järnväg och närsjöfart. Inom elbranschen finns även styrmedel
som ger elbolagen en skyldighet att köpa konsumenternas egenproducerade el till priser som ligger i
nivå med deras försäljningspriser. Detta görs för att stimulera utbyggnad av sol- och vindkraft. Att
tillämpa detta styrmedel på transportområdet skulle innebära att speditörer blev skyldiga att till
skäliga priser köpa överbliven kapacitet i farkoster från deras transportörer och eventuellt även från
de kunder som har egna bilar. Detta är speciellt viktigt för CO2-effektiva transporter med hög fast
kostnad, såsom kombitåg. Motiveringen är att speditören liksom elbolagen har större möjlighet att
hitta kunder till överkapaciteten än tranportoperatören eller köparen.
Modern informationsteknologi möjliggör att dynamiskt prissätta användning av alla slags
infrastruktur efter momentan samhällsekonomisk marginalkostnad, vilket teoretiskt ger optimal
fördelning av kapaciteten och optimala utsläppsnivåer. I de fall intäkterna inte räcker för att betala
självkostnaderna, inklusive kostnader för tredje part (t ex naturen). Om man vill undvika fasta
avgifter eller skattesubventioner föreslår ekonomer en differentierad höjning av rörliga
infrastrukturavgifter för olika användarkategorier beroende på deras priselasticiteter. Detta skulle
innebära olika betalningsnivåer för olika typer av trafikanter och godsslag.
Styrmedel används inte enbart för att styra mot ett optimalt utnyttjande av befintlig infrastruktur,
fylla farkoster och för att stimulera användningen av miljövänliga transportslag och farkoster, utan
även för att stimulera utveckling av maskiner och anläggningar med successivt lägre CO2-utsläpp
samt för kunderna att köpa dessa. Inom bostadssektorn har styrmedel föreslagits för att minska
energiförbrukningen (Nilsson, Smedby och Weber, 2011), som även skulle kunna tillämpas inom
transportområdet. Ett förslag är att tvingande normer vid nybyggnation skärps i takt med att Best
Available Technique (BAT) utvecklas. Inom transportsektorn motsvaras det av EU-normerna
avseende g/km för personbilar som successivt sänks. Köpare av personbilar med låga utsläpp erbjuds
skatterabatter under några år och/eller en engångspremie. Dock har arbetet med motsvarande krav
för lastbilar ännu enbart utmynnat i att till 2014 ta fram krav på redovisning av CO2-utsläpp och
bränsleförbrukning på kompletta fordon. Liksom för personbilar skulle köpare av lastbilar med låga
utsläpp kunna erbjudas skatterabatter, t ex lägre vägavgifter, eller en engångspremie, exempelvis
efter ett bonus/malus-upplägg.
De obligatoriska energideklarationerna av befintliga bostäder med incitament för att det individuella
objektets potential verkligen genomförs skulle kunna vara förebild för obligatoriska energi- och CO2deklarationerna av arbetsställen, inklusive deras logistik- och transportsystem. Dessa skulle göras av
en oberoende och certifierad aktör. Företag skulle kunna åläggas eller ges starka incitament att
genomföra förändringsförslag med tillämpning av BAT. Deklarationerna skulle också kunna vara
obligatoriska delar av företags årsredovisningar och på så sätt styra kapitalet till de företag som har
bäst CO2-prestanda. Vidare kan CO2-utsläpp även för logistik- och transportsystem samt kunders och
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personalens resor räknas in vid miljöprövningen vid nybyggnation av arbetsställen. Likaså skulle
redovisning av enhetliga mått på CO2-utsläpp kunna krävas på varor och tjänster för att underlätta
inköp av klimatvänliga transporter, varor och tjänster för både företag och hushåll.
Inom elproduktionen används elcertifikat där alla elkonsumenter måste betala en extra avgift till en
fond som subventionerar förnybar el. På liknande sätt skulle en extra avgift på fossila drivmedel eller
på alla transporter kunna användas för stöd till investering i anläggningar och tankställen för
biodrivmedel och/eller i kombiterminaler för att göra transporter med järnväg och sjö attraktivare.
Några transportföretag har prövat liknande system där kunder frivilligt har fått välja att betala extra
till en företagsintern fond för subventionering av miljövänlig teknik eller till externa Clean
Development Mechanism (CDM) projekt. Få transportköpare var dock villiga att frivilligt betala extra.
Sverige har ett kvotsystem som ålägger bensinstationer att erbjuda förnyelsebara bränslealternativ.
EU-kommissionen föreslår laddningsstationer för elbilar och tankstationer för vätgas på minst var
30:e mil. De föreslår också tankstationer för flytande gas för fartyg i alla 139 hamnar längs det
transeuropeiska huvudnätet Trans European Core Network och för lastbilar var 40:e mil längs nätet.
På liknande sätt skulle speditörer kunna åläggas att alltid erbjuda ett eller flera CO2-snåla
transportalternativ. För transportköpare är det idag ofta krångligt att välja CO2-snåla alternativ,
eftersom de då måste vända sig till andra än deras normala speditör.
Som ett komplement till generella styrmedel tillämpas inom många sektorer styrmedel som
stimulerar utveckling och spridning av ny teknik med önskvärda egenskaper. Alltmer populärt blir
Performance Based Standard (PBS) där t ex farkoster med önskade egenskaperna tillåts oavsett
teknisk lösning. Detta skiljer sig från Regulatory Based Standard (RBS) där den exakta tekniska
utformningen ligger till grund för tillstånd att användas. Krav på utsläppstak i g/farkostkm oavsett
motor eller energibärare som bas för skatter och avgifter och PBS för certifiering av extra tunga och
långa lastbilar är två exempel från trafikområdet.
Längre och/eller tyngre fordon än vad som är allmänt tillåtet i kombination med modern IKT har
börjat användas i flera länder. PBS för lastbilar och bussar utvecklades ursprungligen i Australien men
används nu i olika varianter även i Kanada, USA, Nya Zeeland, Sydafrika och Sydamerika. Fördelarna
med PBS-certifierade längre/tyngre fordon jämfört med RBS anses internationellt vara:
•
•
•
•
•
•

Bättre anpassning av individuella fordon till vägnätets varierande egenskaper.
Möjliggöra för vägmyndigheter och kommuner att erbjuda skräddarsydda
tillgänglighetstillstånd.
Ge transportörer flexibel tillgång till vägnätet för att bäst passa individuella behov.
Lägre kostnad för vägunderhåll p g a lägre slitage för samma transportarbete i tonkm genom
lägre totalvikt/nettolast och ofta lägre axelvikter och bättre fjädring.
Färre olyckor eftersom mindre trafikarbete/transportarbete samt säkrare än de “work
horses” som används idag (OECD, 2010).
Ger incitament till fordonstillverkare, transportörer och varuägare att vara mer innovativa.

Sverige har i snart fyra år med stor framgång testat längre/tyngre fordon än de allmänt tillåtna 25,25
m/60 ton. Resultaten verifierar ovanstående fördelar samt visade en reduktion av både CO2 och
kostnader med 20 % jämfört med de 60 tons bilar som idag används. Ett allmänt införande av
fordonskombinationer som är över 25,25 m/60 ton skulle kräva certifiering avseende fordonens
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utformning, troligen en vidareutveckling av PBS, att delar av vägnätet förstärks och anpassas samt
någon form av övervakning. Övervakningen behövs för säkerställande av att endast
fordonskombinationer med godkänd sammansättning framförs på de vägar och tider som de
certifieras för. Ett exempel är IAP-certifierade GPS-boxar, som används i Australien. Principen är en
box för alla tjänster som de flesta nya tunga lastbilar har fått monterad i fabriken. Exempel på
tjänster som finns eller har diskuterats med påverkan på CO2-utsläpp är 1) ruttplanering och
vägvisning som dynamiskt uppdateras efter verklig utlastning, efterfrågan och trafik; 2) förarstöd och
bonus för avancerad ecodriving; 3) stöd för kolonnkörning med korta avstånd; 4) registrering av
transportuppdrag och rapportering i realtid till speditör och transportköpare; 5) dynamisk planering
av tekniskt underhåll; 6) rapportering av axelvikter i realtid; 7) varning och automatstopp om
fordonet närmar sig förbjuden infrastruktur, t ex en bro som inte klarar vikten; 8) rapportering och
godkännande av att fordonskombinationerna har rätt sammansättning; 9) hastighetsövervakning; 10)
övervakning av kör- och vilotider; 11) mottagning och visning av information från transpondrar i
vägbanan avseende halka eller dimma; 12) information från andra bilister om faror; 13) vägmärken
av relevans som röstmeddelande till chauffören; samt 14) debitering av dynamiska vägavgifter
baserad på ett flertal parametrar, bl a CO2-utsläpp, sträcka, vikt, trängsel, tidpunkt och geografi.

4.5.3 Reflektioner kring styrmedelsimplementering
Fram till 2020 ligger Sveriges utmaning i att uppnå en hög implementeringsgrad av de
företagsåtgärder som har diskuterats i avsnitt 4.4. Styrning behövs dels för att minska gapet mellan
företagens förväntade utveckling och en möjlig snabbare utveckling enligt avsnitt 4.3 och dels för att
öka genomförandenivån bland företag för att nå företagens bedömda potential. Att minska gapet
mellan företagens förväntade utveckling och en möjlig snabbare utveckling innebär att man måste få
företagen i det lilla systemet att reducera mer än de i nuläget bedömer det finns potential att göra.
Gapet kan fyllas genom att potentialen som framkom i analysen av den möjliga snabbare
utvecklingen tvingas fram genom styrning. För detta ändamål kan lärdomar från andra områden och
länder i avsnitt 4.5.2 utnyttjas. För att minska det andra gapet, dvs mellan upplevd potential och
genomförandegrad, behöver företagen incitament till detta. I detta sammanhang är det viktigt att
förstå och adressera företagens motiv och drivkrafter. De två gapen och därmed styrningsbehoven
varierar mellan de olika faktorerna i Figur 4.
För transportintensitet behövs styrning framförallt i syfte att minska gapet mellan företagens
förväntade utveckling och en möjlig snabbare utveckling. Tänkbara styrmedel är
demonstrationsprojekt och goda exempel, forskning och utveckling, handel med utsläppsrätter och
infrastrukturinvesteringar, med flera alternativ som visas i Figur 15. För trafikintensitet är det första
gapet litet. För denna faktor behövs istället styrning för att stänga gapet mellan genomförandenivå
och företagens bedömda potential. Exempel på styrmedel är fordonsregleringar, kapacitetsreglering,
trängselskatt och vägavgifter. För åtgärderna intermodala lösningar och trafikstyrningsteknologier för
minskad energiintensitet behövs ökad styrning, vilket kan ske genom infrastrukturinvesteringar i
järnväg, forskning och utveckling, demonstrationsprojekt och goda exempel. För andra åtgärder inom
energiintensitet är det främst gapet mellan genomförandenivå och företagens bedömda potential
som behöver styrning. En åtgärd som kan belysas är ökad användning av intermodala lösningar. Då
nuvarande intermodala användare är mer benägna att öka sin användning av intermodala lösningar
än de som inte använder dessa lösningar kan beslutsfattare fokusera på styrmedel som leder till att
företag testar sådana lösningar. Här finns sannolikt också tröskelvärden som medför att
benägenheten att öka intermodaliteten ökar ju mer utbredd tillämpningen blir. Liknande försök
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används för persontransporter, exempelvis har Skånetrafiken nyligen haft en kampanj där
bilpendlare fick fria pendlingskort för att testa kollektivtrafik under två veckor. Samma gap
(genomförandenivå och potential) är det som behöver beaktas för utsläppsintensitet bland företag i
det lilla systemet. Dock behövs troligtvis även styrning riktad mot företag i det stora systemet för
utveckling av fordons- och bränsleteknik.
Lärdomar från andra områden och länder kan primärt utnyttjas för att skapa styrmedel för att minska
gapet mellan företagens förväntade utveckling och en möjlig snabbare utveckling. Dessa lärdomar
kan komplettera de befintliga styrmedel som beskrivs i avsnitt 4.5.1. Genom att lärdomarna ger nya
infallsvinklar kan de bidra till innovativa styrmedel. Samtidigt är de redan testade antingen i en annan
kontext eller i ett annat land vilket gör att för- och nackdelar samt tänkbara effekter bör kunna
förutspås bättre än för otestade styrmedel.
Incitament för företag att minska gapet mellan uppskattad potential och genomförandegrad kan
styrningsmässigt adresseras genom att motiv och drivkrafter hos företag i det lilla systemet beaktas.
Baserat på nuvarande utveckling verkar prismekanismer inte vara tillräckliga och behöver
kompletteras med andra styrmedel. Dessa bör ta hänsyn till diskussionen om vilka motiv och
drivkrafter som företag i det lilla systemet har för att reducera CO2-utsläpp från godstransporter. En
insikt är att både interna motiv som baseras på företagens strategi och externa krav från exempelvis
lagar och regler har stor betydelse för CO2-reduktion, men att de interna motiven har störst effekt.
För att adressera dessa motiv behöver nya styrmedel utvecklas. Dessa kommer att vara av karaktären
att de indirekt reducerar CO2-utsläpp, men primärt påverkar de företagskultur och förväntningar hos
konsumenter på ett CO2-snålt beteende hos företag i det lilla systemet. Dessa kan exempelvis vara
information som gör att motiven att ses som en miljövänlig arbetsgivare blir än viktigare. Logistikoch transportföretag har starkare motiv att reducera utsläppen än varuägare. En effekt av detta är
att fler styrmedel bör fokuseras mot varuägare för att öka deras motivation.
Utformning och implementering av styrmedel bör ta hänsyn till hur effektiva de kan vara bland olika
typer av företag. Ett tillägg till analysen av de företagsåtgärder som analyserades i avsnitt 4.4 är att
trots att företagens syn på CO2-reduktion är ganska homogen finns det vissa skillnader mellan olika
företagskluster. De företag i det lilla systemet som är mest benägna att reducera sina utsläpp är
logistik- och transportföretag, stora varuägande företag samt företag som själva planerar och
organiserar sina transporter. Eftersom företag i dessa grupper står för en stor andel av
godstransporterna kommer sannolikt deras minskningar av CO2-utsläpp att ge avtryck på aggregerad
nationell nivå. Det kan också vara lämpligt att ta speciell hänsyn till dessa företagstyper vid
utformning av styrmedel för att nå maximal effekt. För att nå acceptans för styrmedel bör de
utmaningar som belyses i avsnitt 4.4 beaktas. Genom att ta fasta på dessa utmaningar vid utformning
eller implementering av styrmedel kan problem förekommas och hinder undanröjas. Det är då
troligare att ett styrmedel blir både accepterat och effektfullt tidigare. Beslutsfattare bör rikta sig till
aktörer där incitament redan finns för CO2-minskande åtgärder och som ger ett väldefinierat avtryck i
CO2-utsläppen för att påverka mindset och osäkerheter för kommande åtgärder. Samtidigt bör
beslutsfattare dra nytta av kunskapen om hur viktiga de interna motiven och externa drivkrafter är
för företagens CO2-reduktion. Genom att beakta att många företag i det lilla systemet ser motiv att
förbättra sin image som lika viktigt som ekonomiska incitament kan styrmedel som möjliggör
kommunikation av image ha hög acceptans. Ett sådant styrmedel är t ex att kommunicera goda
exempel med Best Available Technology (BAT) applicerad på varje bransch.
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4.6

Att stänga gapet mellan möjlig CO2-utveckling och statliga mål

Även om styrmedelsmixen blir lyckad har vi diskuterat att de statliga målen för utsläppsreduktion
inte nås fullt ut till 2020, eftersom denna potential inte finns i det lilla systemet samtidigt som det tar
längre tid att förändra de långsamma strukturer som finns i det stora systemet. Gapet mellan statliga
mål för utsläppsreduktion till 2020 och den möjliga maximala reduktion på ca 30 % som har
diskuterats i avsnitt 4.3 innebär att för att nå önskvärda 40 % av 1990-års utsläpp krävs ytterligare 25
% reduktion 5. Våra beräkningar pekar åt samma håll som flera andra studier med liknande fokus;
största potentiella CO2-reduktion med överblickbar ekonomisk struktur, infrastruktur och teknologi
är inte tillräcklig för att nå de statliga målen. För att hantera detta gap finns principiellt tre alternativ:
1. Att minska tillväxten
2. Att skriva ned målen
3. Att genomföra resterande reducering efter 2020
Det första alternativet är politiskt svårforcerat under en tidsperiod som sannolikt under alla
omständigheter kommer att domineras av svag tillväxt, konkurrens och strukturella problem.
Dessutom kommer inte ens nolltillväxt under flera år att nämnvärt bidra till reducerade utsläpp enligt
vår modell. En ytterligare försvagad tillväxt under perioden skulle dessutom göra det svårare för
företagen att genomföra de åtgärder som annars skulle vara kostnadsmässigt, logistiskt och tekniskt
möjliga. Det andra alternativet ovan står i direkt motsättning till uppdraget, och lämnas obeaktat. Då
återstår alternativ tre där en del av utsläppsreduktionen fram till 2020 får skjutas på framtiden även
om en del av besluten måste fattas före denna tidpunkt. Vi ska därför i nästa kapitel lyfta blicken och
försöka se hur olika slags strukturer vid olika tidpunkter kan tänkas bidra till att begränsa utsläppen
framöver så att målen kan nås fram till 2050.

5

Se diskussion i avsnitt 4.3.2.
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5 Problembild 2020-2050
Tidigare diskussioner har visat svårigheten i att nå utsläppsmål satta för 2020. Även i de mest
optimistiska scenarior, då en mängd åtgärder införs, tycks maxpotentialen från åtgärder i det vi kallar
det lilla systemet understiga de mål som har satts för perioden.
Trots missade målbilder 2020 finns det möjlighet att nå de utsläppsmål som finns för
godstransportsystemet på längre sikt. Då åtgärder inom det lilla systemet inte ensamt räcker för att
nå målen, krävs att de system som omger godstransportsystemet ändras i rätt riktning och möjliggör
att logistik- och transportbeslut inom det lilla systemet leder till lägre utsläpp. I detta kapitel går vi
därför utanför det lilla systemet och diskuterar vilka strukturförändringar som krävs i de delsystem
som omger och påverkar godstransportsystemet för att nå minskade utsläpp på längre sikt. Vi
beaktar också de förändringar som inte bör ske, dvs de förändringar som leder till beteende som tar
oss i fel riktning i förhållande till målen. Fokus för diskussionen illustreras i Figur 16.
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Infrastruktur

Transport- och
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Figur 16. Fokus för diskussionen: strukturförändringar i stora systemet för att minska utsläppen från de beslut som fattas i
lilla systemet

5.1

Tillväxtscenario fram till 2050

När den nuvarande strukturkrisen är över om några år väntar med största sannolikhet en ny
tillväxtcykel med en första omvandlingsfas på ca 20-25 år och sedan en stabilisering, en
rationaliseringsfas, på ca 10-15 år.
De första åren av en ny tillväxtcykel består som regel av en återhämtning byggd på den föregående
cykelns ekonomiska struktur. Efterfrågan har dämts upp och produktionskapaciteten minskat under
krisen, vilket frigör gamla tillväxtkrafter i början av nästa cykel. Den första tillväxten omkring 2020
och framåt kommer antagligen därför att ha en inriktning och karaktär som påminner om den
”gamla” ekonomin.
Minskningen av ton per BNP (inverterad värdedensitet) som kännetecknade den tillväxtcykel som vi
nu håller på att lämna, uppkom till följd av industrins omvandling i kombination med en stark
tjänsteutveckling. Denna omvandling kom sent i förra cykeln och kan förväntas komma relativt sent
även i nästa. Det innebär att vi inledningsvis omkring 2020 och några år framåt inte kan förvänta oss
någon ”automatisk” draghjälp från strukturfaktorn för att minska CO2-utsläppen. Tjänsteinslaget i
ekonomin nådde sin kulmen redan i början av den pågående strukturkrisen. Därefter har den avtagit
vilket leder till fallande värdedensitet och ökat transportarbete. Förklaringen kan sökas i att det
dynamiska samspelet mellan industri och tjänster avtar när marknaderna mättas. Färre genuint nya
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produkter leder till färre nya tjänster som i sin tur genererar färre nya produkter/tjänster. Samtidigt
växer inte köpkraften, sysselsättningen och kreditexpansionen lika mycket som tidigare. Luften går ur
hushållens konsumtion av varor och tjänster vilket drabbar detaljhandeln och andra
hushållsrelaterade tjänstebranscher som växte mest strax före den nuvarande krisen. Det kommer
antagligen att dröja långt in i nästa tillväxtcykel innan det dynamiska samspelet mellan industri och
tjänster kommer igång och strukturomvandlingen på nytt blir en faktor som håller tillbaka CO2utsläppen.
För Sveriges del är det dessutom troligt att räkna med att tillväxten de första åren efter krisen
kommer att förstärkas av kraftiga investeringar i bostäder och traditionell infrastruktur beroende på
att dessa områden har varit underinvesterade i många år jämfört med andra EU-länder. Den
traditionella industrin kommer i så fall att öka sin andel av ekonomin innan den nya tar över på allvar
samtidigt som råvarubaserade industrier kan komma att fortsätta att expandera på de globala
marknader som har vuxit relativt sent i nuvarande cykel och som därför kan förväntas ha en fortsatt
stark efterfrågan på råvaror.
Det finns alltså en påtaglig risk att tillväxten fram till mitten av 2020-talet kommer att domineras av
traditionell produktion, vilket kommer att öka transportarbetet och eventuellt utsläppen på nytt
efter krisen. Tillväxten i den nya ekonomin växer sakta fram underifrån och ger omvandlingen dess
nya karaktär och effekter först några år senare. Den nya tillväxten kommer så småningom att ta över
och den gamla ekonomins bidrag till BNP-utvecklingen blir allt mindre. Det nya kommer att utgå ifrån
GPTs eller makroinnovationer som består av innovationskluster med stark teknisk och kommersiell
komplementaritet. Historiskt har dessa teknologier uppstått spontant och handlat om transporter
och kommunikation, energi och infrastruktur. Vilka teknologier som kommer att driva nästa
tillväxtcykel går inte att säga med säkerhet, men mycket talar för att människan för första gången
måste aktivt ingripa och påverka valet av tillväxtriktning och teknologi för att lösa resurs-, energi- och
klimatkriserna. De nya makroinnovationerna kommer att skapa nya tjänster, nya industrier och
omdanar redan existerande ekonomiska verksamheter. Företagsstrukturer, institutioner och
levnadsmönster kommer att påverkas. Allt detta inträffar relativt långsamt, ofta med
flaskhalseffekter, återvändsgränder och inlåsningseffekter som det tar tid att komma ur.
Innovationer måste byggas upp, marknader skapas och deras tillämpning nå en kritisk massa för att
bli självbärande och drivande för samhällsutvecklingen.
Även om den nya tillväxten, när den väl slår igenom i ekonomin, inriktas mot energisparande
produkter och processer, energieffektiviseringar, bränslesnåla transportsystem och nya energislag, så
kommer omvandlingen, när dessa strukturer ska byggas upp, kräva omfattande materialbearbetning
och transportarbete. Tiden fram till ca 2040 verkar därför kunna bli en balansgång mellan den nya
produktionens energi- och CO2-effektivitet och den strukturella omvandlingen som initialt kan ge
effekter som går i motsatt riktning. Den privata konsumtionen hålls vanligen tillbaka under
omvandlingen beroende på behovet av omfattande privata och kollektiva investeringar i maskiner,
utrustning och anläggningar, vilket kan bidra till att balansera omvandlingens för- och nackdelar.
Det kan bli så att det är först efter 2040 som den fulla effekten av omvandlingen börjar märkas
genom en kraftig minskning av CO2-utsläppen och en rörelse mot nollutsläpp. Först efter 2040, i
rationaliseringsfasen, har den nya ekonomins struktur, produktion och energiförsörjning fått en
sådan utformning att den kan ge full effekt på CO2-utsläppen. Den privata konsumtionen brukar
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expandera kraftigt i rationaliseringen. Förhoppningsvis har konsumtionen bortom 2040/2050
förändrats mot mindre utsläpp. Transportarbetet bör då också kunna ske med transportmedel i en
infrastruktur som bidrar mycket lite med CO2 till atmosfären.

5.2

Styrning, åtgärder och strukturer

I detta avsnitt om styrning och åtgärder används teorin om tillväxtcykeln, dess periodisering och
egenskaper, för att dela in framställningen i olika perioder fram till 2050. Scenariot ovan fördjupas
och problematiseras för godstransporter. Som tidigare har beskrivits behöver förändringar ske i de
olika delsystemen i det stora systemet för att CO2-utsläppen ska kunna reduceras mer än det lilla
systemets beräknade maximala reduceringspotential (33 %). Efterhand som förändringar sker i
delsystemen kan nya åtgärder genomföras i det lilla systemet, dvs det lilla och stora systemet
växelverkar. Nedan diskuterar vi därför hur respektive delsystem principiellt kan tänkas påverka det
lilla systemet på lång sikt samt i vilken riktning de behöver utvecklas. Diskussionen illustreras med
exempel på förändringar. Det bör redan här noteras att strukturerna i de olika delsystemen kan
ändras olika snabbt och ha olika lång varaktighet. I den periodisering som följer fokuseras på vilka
beslut som bör eller måste fattas under de olika perioderna, oavsett om effekten syns relativt direkt
eller mycket senare.

5.2.1 Strukturkrisens slut och omvandlingens början
Människors konsumtion och normer liksom medvetenheten om klimatproblemet kan förändras
kraftigt fram till mitten av 2020-talet (Klintman, 2012), vilket kan bidra till att bromsa privat
konsumtion och transporter eller åtminstone tvinga fram en omställning av dem i energi- och
utsläppsminskande riktning, givet de möjligheter som kan överblickas. Till detta kan läggas att den
privata köpkraften också kan komma att dämpas till följd av statliga behov av att via skatter
finansiera eftersatta samhälleliga investeringar. Tillsammans kan sådana anpassningar och åtgärder
spontant motverka den ökning av traditionella godstransporter och utsläpp som vi antar kommer att
inträffa under perioden.
Ett delsystem som har påverkan på dessa frågeställningar är institutioner. Institutionell teori skiljer
på formella (t ex lagar) och informella institutioner (t ex normer). Att förändra system av regler och
normer kan vara svårt och ta lång tid. Politiska visioner och ambitiösa mål tar ofta lång tid att
realisera
beroende
på
omställningströgheter.
Exempelvis
har
lobbyorganisationer,
intresseorganisationer och myndigheter egna, ibland motsatta mål. Dessutom är det en tidskrävande
process med utredningar och remisser för att ta fram lagförslag eller beslutsunderlag för
infrastrukturinvesteringar eller styrmedel för transporter. Om människors normer och
klimatmedvetenhet förändras så kan detta också ge acceptans för en snabbare anpassning med hjälp
av CO2-skatter och andra styrmedel som på kort sikt kan minska efterfrågan, men på lång sikt
effektivisera företagens material- och transportflöden och driva på samhällets investeringar i
klimatsnåla teknologier och energislag.
Våra stadsregioners bebyggelsestruktur, befolkningens och näringslivets fördelning, den nationella
regionhierarkins uppbyggnad och den grundläggande infrastrukturen i form av vägar, terminaler,
hamnar, järnvägar och flygplatser tillhör också det stora systemet, men är mera stabila och långsamt
föränderliga strukturer med en varaktighet som når långt in i framtiden. De har alla det gemensamt
att de beslut som fattas idag om deras förändring och utveckling kommer att sätta framtida
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handlingsramar för generationer av snabbt föränderliga strukturer. Det bör vara viktigt att fram till
2025 noga överväga vilka dörrar som ska hållas öppna och vilka som ska stängas när det gäller dessa
strukturer med lång förändringstid och betydelse för både kapacitets- och klimatfrågan.
Stadsregioners utformning, urbaniseringen, den mellanregionala utvecklingen och de grundläggande
transportsystemens utbyggnad och samordning behöver studeras ingående för att bättre förstå
deras betydelse för transporter och utsläpp. Det största behovet av nytänkande gäller sannolikt
storstädernas och de stora tätortsregionernas framtida varuförsörjning och deras betydelse för
transittransporter och transporter till hamnar, terminaler och industrier. Men även en ökande
utrikeshandel, inte minst den som beräknas komma att gå till östra Europa i form av
investeringsvaror och andra tunga transporter i takt med att dessa ekonomier utvecklas, kommer att
kräva nya investeringar inte bara i befintliga nationella godsstråk utan också i helt nya stråk i andra
delar av landet.
Infrastrukturinvesteringar och beslut om dessa är stora utmaningar för CO2-effektiva
godstransporter, eftersom det är både tidskrävande och kostsamt att bygga, rekonstruera och
utrusta infrastruktur. Förändringar kan dock få långsiktiga stora effekter på omkonstruktion av
försörjningskedjor. Det finns också osäkerheter relaterade till framtida framsteg och investeringar i
logistisk infrastruktur. Förändring av infrastruktur i stadsområden är en stor utmaning eftersom det
finns flera begränsningar som höjd av broar, bredd på körbanor, dimensioner av torg och risk för
skador på kulturarvet. Genom tillämpningen av dagens 4-stegsprincip inom infrastrukturplaneringen
förordas dock mindre infrastrukturåtgärder och åtgärder för bättre utnyttjande av dagens
infrastruktur, med motivet att detta ger ett effektivare utnyttjande av dagens resurser. Denna
planeringsprincip riskerar alltså att bidra till ett konserverande av dagens infrastruktur genom dess
grundprincip att byggande av ny infrastuktur endast bör vara en sista utväg. Kapacitetsutredningen
visar på denna typ av kortsiktighet genom att endast marginella förändringar i systemet diskuteras.
Persontransporter och godstransporter utnyttjar till stor del samma infrastruktur och även i många
fall samma farkoster. De kortsiktiga förändringarna i persontransportsystemet som påverkar
godstransporterna handlar främst om förändrat utnyttjande av infrastrukturen och farkosterna. På
kort sikt finns t ex möjlighet att låta vägburen kollektivtrafik ta hand om ökningen av
persontransporterna medan ledig kapacitet på järnvägen kan användas för ökade mängder
godstransporter. Goda möjligheter finns även att överföra energiineffektiva persontransporter för
hemleverens av varor till mer energieffektiva godstransporter. En annan snabb förändring är att
utnyttja kollektiva persontransporter även för transport av gods.
De kortsiktiga förändringarna i energisystemet gäller framför allt produktion och distribution. Inom
en given struktur kan elproduktionsplanering styras på ett sätt som påverkar elkonsumtion, medan
exempelvis distributionen av diesel kan planeras för att minska påverkan av transporter till
tankställen. På medellång sikt kan framför allt distributionsinfrastrukturen ändras. Transformatorer
kan omplaceras, tankställen kan byggas och/eller stängas, och laddningsställen för elfordon kan
byggas. Även småskalig produktion kan initieras – ett exempel på detta är den senaste tidens
explosion av solceller bland privatkonsumenter i Tyskland. För liknande utveckling i Sverige krävs
endast mindre politiska beslut eller budgetsatsningar.
IKT är under stark utveckling och påverkar effektiviteten i det lilla systemet genom
informationsdelning och ökad integrationen inom och mellan organisationer. Tillgänglig IKT i det
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stora systemet kan relativt snabbt appliceras på olika nivåer från märkning av en produkt till
fordonsidentifiering och styrning av hela transportsystem i det lilla systemet. IKT är emellertid också
tätt knutet till andra delsystem i det stora systemet. Exempelvis kan IKT öka utnyttjandet av befintlig
infrastrukturkapacitet, ge förutsättningar för konsolidering av gods, att kombinera av passagerare
och godstransporter, utnyttjande och fördelning av lastzoner och körfält samt gemensamma
parkeringsplatser. Nuvarande utveckling kommer att bidra till ökad transporteffektivitet, exempelvis
genom att ökad möjlighet till samlastning, förbättrad ruttplanering och smartare och mer flexibel
styrning av transporter. IKT kan också bidra till att integrera intelligenta agenter (t ex fordon,
enhetslaster, produkter, aktör) och infrastruktur för godstransportsystemet och på så sätt öka
visibiliteten i transportsystemet, bidra till förbättrad trafikstyrning, ökad spårbarhet och högre
resursutnyttjande. Vi kan förvänta oss att IKT under nästa och kommande decennier kommer att
fortsätta vara en möjliggörare för rationaliseringar och produktivitetshöjningar i själva
transportproduktionen, i integreringen mellan transportproduktionen och de processer i samhället
som efterfrågar transporter samt inom och mellan de andra delprocesserna i det stora systemet. För
godstransporter innebär detta att information om godsets, lastbärarnas och farkosternas position
och kondition kan registreras i realtid och lagras varifrån informationen kan tankas ned för att i
realtid styra trafiken, övervaka laglydnad samt styra godsets ruttning. Även om utvecklingen inom IKT
går framåt behöver långsiktiga investeringar göras för att ytterligare rationalisera och öka
produktiviteten för logistik och godstransporter. Åtgärder som tar lång tid att förändra är exempelvis:
• Den fysiska infrastrukturen i form av koppar- och fiberkablar; radiomaster; växlar; satelliter
för kommunikation och positionering samt fabriker för framställning av integrerade kretsar
och andra elektronikkomponenter med livslängder på 10-30 år.
• Internationella lagar och överenskommelser för t ex fördelning av radiofrekvenser för
ändamål och licenstagare, för säkerhet, integritet och skydd av immateriella rättigheter med
livslängder på ca 10 år.
• Standarder avseende arkitektur och protokoll för kommunikationen i gränssnitten för att
uppnå interoperabilitet mellan olika aktörer, t ex för mobiltelefoni och positionering med
satelliter med livsländer på 5-10 år.
Samtidigt finns det potentiella problem och trendbrott för IKT, såsom cyberattacker som stänger ned
internet, GPS-störningar eller naturkatastrofer som leder till kaos i transport- och trafiksystemen.
Misstroende för och brister i lagar och avtal rörande säkerhet, integritet och skydd av immateriella
rättigheter gör att data inte samlas in eller delas mellan de som skulle behöva den. Detta får stora
konsekvenserna för transportområdet eftersom mycket av den potentiella effektiviseringen och CO2minskningen bygger på att informationen delas och att den får högre kvalitet. Den tekniska
utvecklingstakten kanske minskar kraftigt efter 2020, pga att alla resurser läggs på utvecklingen och
övergången till nästa GPT. Konsekvenserna för transportområdet blir små på medellång sikt eftersom
nästan allt det vi idag ser vi bör använda IKT till kan göras med befintlig teknik.
Förändringar inom transport och trafikteknologi kommer att göra framsteg fram till mitten av 2020talet och förbättra situationen. Detsamma gäller bränsleutveckling och samordnade transporter. Det
rör sig även här om strukturer som i många avseende har kort omställningstid och kort varaktighet,
men som befinner sig utanför varuägarnas och transportföretagens räckvidd. Några exempel på korta
och möjliga omställningar följer. I många delar av världen (t ex Brasilien, Nya Zeeland, Australien,
USA, Kanada, Mexiko och Sydafrika) tillåts väsentligt längre och tyngre fordon än i Sverige på delar av
52

vägnäten. Dessa klassificeras med lastkapaciteten 4 TEU på 30 m och 60-86 ton eller 6 TEU på upp till
53,5 m och 62-126 ton. Flera av dessa länder kräver att fordonskombinationerna certifieras efter
strikta PBS, vilket har medfört att de är säkrare och sliter mindre på infrastrukturen. Finland har
samma vikt- och längdbegränsningar som Sverige, men har nyligen beslutat att öka maxvikten till 76
ton med bibehållen längdbegränsning på 25,25 m. De överväger att under en övergångsperiod tillåta
denna högre vikt med befintliga fordonsekipage utan att invänta att broar förstärks, vilket ökar
axellasterna och därmed vägslitage och risk för skador. Detta är ett konkret exempel på hur snabba
strukturer kan förändras innan de långsamma har anpassats.

5.2.2 Omvandling och tidig rationalisering
Vilka snabbt föränderliga strukturer som kommer att utvecklas mellan 2020 och 2040 vet vi nästan
ingenting om idag, mer än att konsumtion och produktion kommer att förändras som resultat av
omvandlingen, liksom att affärsmodeller, försörjningskedjor och logistik kommer att göra det. Det
enda vi vet med större säkerhet är att dessa snabba strukturer måste få förändras inom någorlunda
kända ramar, nämligen i samklang med de visioner som bestämmer de långsamma strukturernas
förändring. Men hur dessa långsamma strukturer kommer att se ut exakt kan vi inte veta mycket om.
Även om bebyggelse, transportflöden, vägar och kollektivtrafiksystem följer tydliga visioner, så vet vi
inte säkert hur trafiksystemen kommer att utvecklas teknologiskt, vilka energikällor som används och
hur energin framställs. För tekniska lösningar är det viktigt med kommunikation, stegvis
implementering och demonstration av forskningsresultat. Detta kan bli aktuellt för exempelvis
elektrifierade vägar och räls, distribuerad elproduktion, installation av bränsleceller, kollektiv
varudistribution via virtuella butiker, intermodala terminaler och underjordisk varudistribution i
städer. Vi kan också förvänta oss att både fordon, lastbärare och förpackningar blir lättare genom
nya material som höghållfast stål, aluminium, sandwichkonstruktioner, fiberkompositer och grafen.
Detta innebär att mer gods kan tas med vid samma bruttovikt och vid ökande bruttovikter ökar
kvoten nyttolast/bruttovikt än mer.
De flesta farkoster drivs av förbränningsmotorer med undantag för järnvägsloken. Dessa motorer kan
förväntas öka sin energieffektivitet, maximalt fördubblas (t ex dieselmotorer från 30 % till 60 %) där
termodynamikens lagar sätter gränsen för vad som är möjligt. Även drivlinorna kan bli
energieffektivare, speciellt om bromsenergin lagras eller återförs till strömmatningen för att sedan
användas vid acceleration och drift. Tillfällig energilagring kan göras i farkosten på olika sätt, bl a
genom batterier, superkondensatorer, tryckluft och svänghjul. Vilken teknik som kommer att
dominera i framtiden vet vi ännu inte. Genom att byta från fossil olja eller naturgas till biodrivmedel
eller syntetiska drivmedel, t ex vätgas, kan farkosternas utsläpp bli i stort sett fossilfria.
Eftersom tillgången på biodrivmedel kan förväntas bli begränsad bör de reserveras för farkoster som
är svåra att elektrifiera, främst flygplan och fartyg. Således bör bilar, bussar, lastbilar och
arbetsmaskiner byta till elmotorer. Elen kan tas från batteri eller superkondensator i fordonet, från
bränsleceller som lagrad vätgas, eller direkt från vägen genom konduktiv, induktiv eller kapacitiv
överföring. Ju tyngre fordon och ju längre de färdas per dag ju större del av fordonets totalvikt
behövs för batterier med dagens teknik och därför har dessa fordon behov av att ladda batterierna
under färd. Vilken kombination av tekniker som kommer att dominera om 40 år är okänt men
elektrifieringsprocessen måste ändå påbörjas nu.
De långsamma strukturerna när det gäller farkostproduktion och farkostteknik är:
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•

•

Distribution av energi till farkoster och lagring i farkosterna. Enligt Grübler och Nakicenovic
(1991) tog det i USA industrin ca 40 år att byta från ånga till el och järnvägen ca 30 år att byta
från ånga till diesel. Vi kan förvänta oss minst samma tid för omställning av vägarna,
eftersom det kräver såväl ny konstruktion av farkosterna som uppbyggnad av en
infrastruktur med plattor eller spolar i vägbanan samt elnät för dess strömförsörjning. Flera
olika industribranscher måste samverka, vilket de inte har gjort tidigare.
Fordonsindustrins omställning till att utveckla och producera elektriska drivlinor. Ett nytt
nätverk av underleverantörer måste byggas upp. Många av aktörerna har ingen tidigare
erfarenhet av att tillverka elkomponenter som passar bilindustrins specifika krav.
Utvecklingsavdelningarna och verkstäderna behöver också anpassa personalens kompetens,
vilket i sin tur kräver omställning av utbildningssystemet.

Eftersom osäkerheterna avseende främst teknikutvecklingen är stora kan stora avvikelser från den
ovan beskrivna utvecklingen inträffa. En risk är att när en eventuell elektrifiering av motorvägar är
klar kan ett radikalt genombrott inträffa inom lagring av elenergi där denna har samma vikt och
kostnad som en bensintank, vilket gör investeringen i elvägar obsolet. En annan är att en billig och
klimatneutral energikälla för farkoster uppfinns, t ex det som kall fusion lovade. Då blir de
investeringar som gjorts i energieffektivisering, byte av energibärare och byte av transportslag
obsoleta.
Slutligen är de långsamma strukturerna inom energisystemet relaterade till elproduktion och
infrastruktur. Nya kraftverk tar exempelvis lång tid att planera, besluta, bygga och slutligen ta i drift,
även med nu tillgänglig teknik. När sådana kraftverk väl har byggts är livstiden lång. Samma sak gäller
raffinaderier och tillhörande infrastruktur. Först när dessa strukturer är på plats kan de snabba
besluten fattas på bästa möjliga sätt givet strukturen. Dessa strukturer har stor inverkan på vilka
beslut som kan fattas inom det lilla systemet. Många framtidsvisioner kring exempelvis biodiesel eller
elektrifierade vägar innebär stora investeringar i energisystemets långsamma strukturer. Inte förrän
infrastruktur och distribution, såsom tank- och laddningsställen, finns på plats kommer
godstransportproducenter att ha möjlighet att våga investera i fordon för att producera transporter
med den nya tekniken. Inlåsningen i långsamma strukturer är därmed inte bara av ondo – de
signalerar en vision och minimerar risken för de aktörer som har möjlighet att påverka
godstransportutsläppen genom att slå fast ett långsiktigt ramverk. Allt detta kommer att falla ut som
en del av den ekonomiska omvandlingen och som ett resultat av samhälleliga investeringar och
kommersiella anpassningar.

5.3

Investera i långsamma strukturer för att öppna dörrar

I avsnitt 5.2 berördes förhållningssätt till snabba och långsamma strukturer på en övergripande nivå.
Någon större effekt av utbyggnaden av långsamma strukturer kan knappast förväntas fram till mitten
av 2020-talet, men politiska visioner måste snabbt få ta form under denna period för att beslut ska
kunna implementeras och samordnas så att visionära mål kan nås längre fram i tiden. Vissa
utvecklingsvägar, eller dörrar, i de delsystemen i det stora systemet måste antagligen stängas helt,
andra öppnas. Detta för att underlätta för och bli en del av den strukturella omvandling som kommer
att inträffa fram till 2040. Som avslutning på detta kapitel fördjupar vi diskussionen av
förhållningssättet av att öppna och stänga dörrar samt exemplifierar innebörden.
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5.3.1 Hantera långsamma och snabba strukturer sekventiellt och parallellt
Utgångspunkten är att förändringar i de långsamma strukturerna tar lång tid och dess effekter ännu
längre tid. Diskussionen ovan resulterade i att det är osannolikt att utsläppsreducerande effekter från
det stora systemet uppnås före 2025. Därför blir det nödvändigt att genomföra CO2-reducerande
förändringar i snabba strukturer, men i denna omställning är det viktigt att snabba och långsamma
strukturförändringar synkroniseras så att förändringar i snabba strukturer inte motverkar
förändringar långsamma strukturer. Ett exempel på sådan synkronisering hämtas från Finland
avseende omställning till tyngre fordon där transportföretag i det lilla systemet måste samverka med
infrastruktur och transportteknologi i det stora systemet. Fordonen ska utvecklas med fler axlar för
att undvika ökat vägslitage. För att snabba på förändringen tillåts dock tyngre fordon på vägarna
trots ökat slitage i väntan på att nya lastbilar produceras. Att förändra snabba strukturer kan även ge
input till långsamma strukturförändringarna då det finns en lärkurva, som ofta inte är linjär utan
snarare exponentiell. Detta innebär att nyinvesteringar i snabba strukturer kan generera lärdomar
för långsamma strukturer. Exempelvis kan en investering i ny logistisk infrastruktur, t ex
omlastningsterminaler, möjliggöra överflyttning från väg till järnväg. Som resultat kan lärdomar för
intermodala transportlösningar genereras, vilka i sin tur ger input till infrastruktursatsningar.
Det är också avgörande att förändringar i långsamma strukturer planeras in i rätt sammanhang
tidsmässigt, dvs att implementeringstid och förutsättningar från andra system beaktas. Exempelvis
kräver en fossilfri fordonsflotta 2030 tillgång till biobränslen, vilka i sin tur kräver en infrastruktur för
biobränsledistribution. Vi vill poängtera betydelsen av att satsa på långsiktiga strukturer även om de
inte ger kortsiktiga vinster, då det finns en risk att inte uppnå långsiktiga förändringar vid för mycket
fokus på kortsiktiga vinster. I denna omstruktureringsprocess kan transportsektorn lära från
omställningar i andra sektorer, t ex energisektorn där en lyckad omställning från kraftigt
fossilberoende till nästintill fossilfri försörjning har skett. Att satsa på CO2-effektiv utveckling av
långsiktiga strukturer innebär inte bara att se möjligheter utan även att stänga dörrar för
fossilberoende alternativ. Exempel inom andra områden är att ekodesigndirektivets krav som
innebär att glödlampor inte längre får säljas inom EU och att vissa biltyper (t ex stadsjeepar)
straffbeskattas i städer.

5.3.2 Politiska utmaningar
En nyckelfaktor för att ställa om de långsamma strukturerna är politiska visioner och att dessa
implementeras. Godstransporter kommer inte att bli CO2-neutrala med enstaka åtgärder utan kräver
ett paket av beslut och åtgärder inom både det lilla och det stora systemet. Dessa beslut och
åtgärder måste utnyttja den innovationskraft som finns bland aktörer i både det lilla och det stora
systemet.
Genom samarbete inom och mellan näringslivsaktörer, myndigheter och beslutsfattare, stöd av olika
slag och stort handlingsutrymme kan innovativa hållbara idéer gynnas. Detta kommer att vara
politiskt utmanande, men nödvändig för en omställning. Ett exempel på sådant samarbete är
integrering av transportslag vid investering i infrastruktur. En positiv utveckling i Sverige idag är att
det byggs mycket järnväg från hamnar till torrhamnar 6, som kopplar ihop sjöfart och järnväg. Detta
innebär överflyttning av gods från väg till järnväg och att hamnen kan specialiseras utifrån dess

6

Anläggning med hamnliknande uppbyggnad som saknar direkt anslutning till sjöfart.
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funktioner. Liknande åtgärder borde kunna göras till och från flygplatser. Generellt bör olika
transportslag byggas ihop så att det blir lättare att koppla ihop dem parallellt och sekventiellt. Ett
annat exempel är att förändra beteenden, som kräver förändrade mindset och kulturer, hos såväl
medborgare som inom företag och andra organisationer. En möjlighet att styra i denna riktning kan
vara att investera i forskning och utbildning om hållbarhet. En annan är att kommunicera med
lobbyorganisationer och tankesmedjor (t ex om klimatfrågor). Ett tredje exempel på samarbete är att
ta hand om marknadsmisslyckanden som leder till att CO2-potentialer inte kan utnyttjas pga felaktig
prissättning. Liknande exempel är att korrigera institutionella misslyckanden, såsom subventionering
av oljeindustrin eller reseavdrag som uppmuntrar till bilpendling.
Sammantaget krävs en utarbetad struktur för styrning av energi -och transportinfrastruktur. Till detta
hör att genomföra miljökonsekvensanalyser för alla investeringar i långsamma strukturer baserat på
dagens transporter och transportsystem och på ett brett spektrum av möjliga framtida.

5.4

Summering

Vi har valt att utgå ifrån tillväxtcykelns periodindelning i vår framtidsdiskussion beroende på att
människors, företags och samhällets beredskap för förändring varierar kraftigt under tillväxtförloppet
och därmed sätter ramar för normer, investeringar, politik och teknologi. Vårt synsätt har endast
genererat en tankeram innanför vilken fortsatt forskning måste precisera hur den kommande
utvecklingen skall styras genom olika konkreta åtgärder.
Tillväxtcykelns omvandling medför en spänning mellan gammalt och nytt. Det finns ingen anledning
att tro att en ny tillväxtcykel med ny tillväxtriktning kommer att hamna rätt direkt och snabbt leda till
lösningar av våra problem kring trafikutveckling, energikonsumtion och CO2-utsläpp. Inte ens
utvecklingsoptimisten får vara naiv i det sammanhanget. Det kommer att dröja många år innan den
teknologi som ska driva den fortsatta utvecklingen dominerar konsumtion, produktion och
ekonomisk struktur. Om vi antar att den nya teknologin kommer att kretsa kring energieffektivitet
och fossilfria energikällor så har den många problem att kämpa mot på vägen. Tjänsteutvecklingen
inom ekonomin kommer exempelvis inte att dominera inledningen av omvandlingen och dämpa
ökningen av godstransporter. Istället kommer omvandlingen länge att domineras av varuproduktion
och infrastrukturbyggande, först av investeringar i traditionell och sedan i ny infrastruktur. Risken för
starkt ökande CO2-utsläpp och ökande godstransporter kommer därför att vara mycket hög under de
första tio åren av omvandlingen. Det blir under dessa år som konsumenterna och företagen inom det
lilla systemet får ta ett stort ansvar för att bromsa utsläppen från godstransporter, medan samhället i
övrigt investerar och planerar för långsiktiga lösningar med effekter bortom 2040/2050. Samtidigt
måste det etableras styrmedel som tvingar och uppmuntrar konsumenter och företag att ta detta
kortsiktiga ansvar för reduktionerna.
Konsumtionen kommer antagligen att dämpas i omvandlingens inledning till följd av ett ökat
skattetryck och en restriktiv kreditmarknad, vilket bidrar till att styra om produktionen och lättar en
del på transportefterfrågan och därmed på CO2-utsläppen. Anledningen är behovet av att finansiera
både kortsiktiga och långsiktiga investeringar utan att samhällets totala skuldbörda skenar iväg
okontrollerat. Därutöver måste med stöd av regler och restriktioner transportarbetet effektiviseras
mycket snabbare än hittills. Citylogistiken måste exempelvis styras och planeras, trafikflödena
optimeras och godstransporterna elektrifieras i storstads- och tätortsområdena samtidigt som
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effektivare fordon och alternativa bränslen fortlöpande tillåts öka sina andelar i hela
transportsystemet. Företagens jakt på ”goodwill”, grön image och kostnadsreduktioner kommer inte
att räcka som drivkrafter, utan en synlig hand måste styra samhällsbyggandet och
transportutvecklingen fram till åtminstone 2040. För att öka omvandlingstrycket på konsumenter,
företag och samhälle måste kanske en ökad CO2-skatt på transporter införas. Det är dock viktigt att
godstransporterna inte får ta en alltför stor del av CO2-reduktionen, eftersom transporter spelar en
viktig roll för att omvandlingen ska kunna genomföras. Att bygga det nya som förhoppningsvis ger
effekt på lång sikt kommer att kräva omfattande och sannolikt ökande transporter.
Transportökningar kan därmed paradoxalt nog vara en del av lösningen på den totala långsiktiga CO2problematiken. Att implementera för starka styrmedel riktade mot transportsektorn i syfte att nå
kortsiktiga CO2-reduktioner kan visa sig kontraproduktiva om det minskar transport- och
logistikeffektiviteten i samhället och därmed möjligheterna att bygga de långsiktigt hållbara
strukturer som krävs för ett CO2-snålt samhälle. Det är således en delikat balans mellan att kortsiktigt
försöka pressa ned sektorns CO2-utsläpp utan att äventyra dess förmåga att bidra till den långsiktiga
lösningen. Detta kan innebära att andra samhällssektorer inledningsvis måste vara beredda att ta en
större del av CO2-reduktionen än godstransporterna.
Många av de styrmedel som har diskuterats i rapporten kommer att kunna effektivisera
transportarbetet under en begränsad tid och ge andrum och uppskov under de påfrestningar som
omvandlingen kommer att föra med sig, men de kan inte lösa hela problemet. Det måste bli
omvandlingen i sig själv som med rätt inriktning bidrar med större delen av lösningen. Men inte ens
om vi omkring 2040/2050 kan få full effekt av våra satsningar på energieffektivitet och CO2-reduktion
blir tillvaron problemfri. Trafikintensitet, trängsel, resursbrister och städernas levbarhet är minst lika
viktiga problem att lösa som CO2-frågan. En lösning av CO2-frågan behöver inte innebära att dessa
problem automatiskt får sin lösning, kanske snarare tvärtom.
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6 Fortsatt forskning
I rapporten har vi med ett teoretiskt ramverk visat att tillväxtcykelteorin erbjuder ett dynamiskt
synsätt på godstransporters CO2-utsläpp, vilket genererar olika handlingsutrymmen för reduktion i
olika tidsperioder. Inom vårt teoretiska ramverk har vi också byggt upp och diskuterat en
referensram som har bidragit till att analysera problemställningen genom att den strukturerat
beskriver direkt och indirekt påverkan på godstransportutsläppen från aktörer i
godstranportsystemet och externa delsystem. Då detta teoretiska ramverk skiljer sig från tidigare
studier har rapporten till stor del fokuserat på att beskriva, motivera och analysera detta ramverk
samt inte minst diskutera viktiga insikter som kan erhållas för styrning mot CO2-snåla
godstransporter då det tillämpas. Då angreppssättet är nytt och dess tillämpning leder till
omvärdering av bedömningsgrunder för och synsätt på CO2-reduktion har vi identifierat ett flertal
områden där det finns behov av fortsatt forskning.
Djupanalys av förändrade bedömningsgrunder. Rapporten diskuterar ett förändrat synsätt och
effekter av detta. Vidare berörs hur olika styrmedel kan vara lämpliga i olika tidsperioder. Tanken i
denna rapport är att våra resonemang ska ge nya insikter som sedan kan avspeglas i förändrade
bedömningsgrunder för beslutsfattare och myndigheter. Detta kommer dock inte att räcka utan det
behövs fortsatt forskning om hur förändrade bedömningsgrunder kan implementeras. I detta
sammanhang behöver transportutsläpp relateras till andra hållbarhetsfaktorer, såsom resurseffektiv
användning av mark, tillgänglighet, folkhälsoeffekter, säkerhet, buller och trängsel. Framtida
forskning om hur samhället kan styras mot CO2-reduktioner för godstransporter behöver ta hänsyn
till synergieffekter med denna typ av faktorer.
Snabba och långsamma strukturer. Transportutvecklingen och CO2-utsläpp från transportsektorn är
svåra att överblicka på lång sikt. Vi har visat att systemsambanden är komplexa och går djupt in i
delar av samhällsorganisationen som oftast hålls utanför analysen, men som har visat sig helt
avgörande för att förstå de strukturer och processer som driver förändringar på området.
Osäkerheten är genuin och omöjliggör användningen av samhällsplaneringens traditionella
marginalanalyser när utvecklingen ska styras. Det finns dock insikter som kan vara värdefulla att ta
med sig framöver. En sådan insikt är att utvecklingen av transporter och utsläpp drivs av både snabbt
föränderliga strukturer och mera stabila och långsamt föränderliga strukturer. Tillväxtens inriktning
och karaktär, affärsmodeller och ekonomiska motiv som driver försörjningskedjornas utformning,
logistiska lösningar, fordonsteknik och bränslen är några exempel på snabbt föränderliga strukturer.
De flesta av dessa selekteras fram i en stegberoende process i vilken samhällsplaneringen kan delta
som ”dörröppnare” eller ”dörrstängare”, dvs möjliggöra eller förhindra olika utvecklingsvägar. De
exakta vägvalen bestäms genom acceptans eller utslagning på marknader. De flesta snabba
strukturer som ligger långt fram i tiden känner vi inte till. Vilka dörrar som ska öppnas eller stängas
kan vi inte värdera eller överblicka ännu och de slutliga valen är fullständigt okända. För att öka
förståelsen för snabba strukturer behövs fortsatt forskning som fokuserar på beslutsmodeller för
dessa.
Till de mer stabila och långsamt föränderliga strukturerna med en varaktighet långt in i framtiden är
våra stadsregioners bebyggelsestruktur, befolkningens och sysselsättningens huvudsakliga
fördelning, den nationella regionhierarkins uppbyggnad och den grundläggande infrastrukturen i
form av energisystem, vägar, hamnar, järnvägar och flygplatser. De har alla det gemensamt att de
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beslut som fattas idag om deras utveckling kommer att sätta framtida handlingsramar för
generationer av snabbt föränderliga strukturer. Det bör vara viktigt att redan nu noga överväga vilka
dörrar som ska hållas öppna och vilka som ska stängas när det gäller dessa långsamma strukturer.
Vårt förslag är att stadsregioners och bebyggelsens utformning, urbaniseringens hastighet, den
mellanregionala utvecklingen och de grundläggande transportsystemens utbyggnad och samordning
studeras ingående som en helhet för förstå dess nuvarande betydelse för transporter och utsläpp
och för att klargöra om hur denna övergripande samhällsutveckling ska styras och utformas för att i
sig bli transport- och klimatsnål och samtidigt ge maximala möjligheter i framtiden för att öppna och
stänga dörrar för de snabba strukturernas selektering, vars exakta konsekvenser för transporter och
emissioner vi ännu inte kan ana. I detta sammanhang bör möjliga trendbrott i utvecklingen inom
delar i det stora systemet med stor potentiell inverkan på transportutsläpp studeras. Vidare bör
fortsatt forskning djuplodande studera vad olika delsystem i det stora systemet kan bidra med och
hur dessa kan samordnas och samverka samt organiseras för att långsiktiga visioner ska bli
implementerade.
Urbana transportsystem. De utmaningar och lösningar som finns för transportsystem i den urbana
respektive rurala miljön är radikalt olika. Staden och den urbana utvecklingen dras med fysiska
begränsningar avseende såväl mark som infrastrukturkapacitet. Med pågående global urbanisering
ökar dessutom trycket på de urbana transportsystemen där både person- och godstransporter
konkurrerar om kapaciteten. Många städer arbetar aktivt för att effektivisera persontransporterna
genom ökade andelar kollektivtrafik, gång och cykel, men samtidigt blir problemen med ökade
varuleverander allt större. Behov av nya, mer hållbara lösningar för den urbana miljön ökar med
urbaniseringen. En konkret förändring som också ökar detta behov är att hemleveranser i samband
med e-handel förväntas öka dramatiskt och som på något ännu okänt sätt kommer att vara en del av
det framtida handelssystemet. Sammantaget innebär detta att urbana miljöer behöver studeras
djupare för hela perioden där dynamiken för tillväxtcyklerna kan utnyttjas. Utifrån ett
styrningsperspektiv behöver den offentliga verksamhetens roller i nya koncept studeras och hur
styrmedel bör utformas för att hantera godstransporterna i system tillsammans med
persontransporter i urbaniseringen. Specifika områden som behöver ökad kunskap genom forskning
är logistiklösningar för den urbana miljön, t ex nya system för såväl butiks- som hemleveranser,
alternativa lösningar för lokalisering av lager, kollektiva godstransporter och förpackningars roll i
urbana transportsystem.
Tekniska innovationer och relaterade styrmedel. Även om det inte går att förutspå vilka tekniska
innovationer som kommer att slå igenom så råder det enighet i utredningar och framtidsscenarior att
de blir viktiga för fossilfria godstransporter. Vi har identifierat några möjligheter som kan påskynda
utvecklingen. En möjlighet är att vidareutveckla smarta transportkoncept och modeller för politisk
styrning mot dessa. Detta bör inkludera utformning av transportsystem som kombinerar person- och
godstransport, som är underutvecklat idag. Det innefattar också utnyttjande av
telekommunikationssystem och hur realtidsstyrning kan ske operativt. IKT och ITS är två tekniska
innovationer vars applicering endast har påbörjats, men där Sverige har goda förutsättningar att vara
ett föregångsland. Dessa är möjliggörare för att reducera CO2-utsläpp, men för att detta ska bli
realitet behövs forskning på hinder och realiseringsfaktorer för implementering. En annan
forskningsmöjlighet är att studera acceptans och kunskapsnivå om effekter av transportinfrastruktur
(elektrifierade vägar, gröna korridorer, distribuerade energiproduktion i terminaler och lokaler) och
kommunikationsinfrastrukturen (IKT, ITS, realtidsstyrning och förarlös körning). Tidigare forskning
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har visat att väl genomförda och kommunicerade utvärderingar med hög trovärdighet av storskaliga
försök (t ex Stockholmsförsöket) kan fungera som beslutsstöd.
Företagsstrategi för hållbar utveckling. I rapporten har vi visat hur en varuägares eller ett
transportföretags logistik- och transportbeslut påverkas av företagets strategi och av krav från
externa intressenter. Intressentkrav sätter miniminivåer på CO2-reduktion från transporter för en hel
industri, men interna motiv utifrån en grön företagsstrategi ger ytterligare CO2-reduktion. För att
maximera reduktionen bör fortsatt forskning undersöka hur externa drivkrafter kan omsättas i
interna motiv. Vidare behövs en djupare förståelse för hur varuägare och transportföretag reagerar
på olika incitament för att utveckla kunskaper om hur myndigheter genom styrmedel kan påverka
vilja till förändring. Våra studier har visat att nationella myndighetskrav ger en generell reduktion på
nationell eller branschnivå, men differentierar inte mellan företag. Däremot går de företag med
miljömässigt tänk i sin företagsstrategi längre i sina ambitioner att reducera utsläpp än vad kraven
säger. Nästa steg är att undersöka hur styrmedel kan utformas för att adressera företagens strategi i
dessa frågor.
Transporter är en del av försörjningskedjor, vars utformning är kopplad till varuägares strategi. För
företag med strategier som inkluderar hållbara försörjningskedjor är gröna transporter en viktig del.
Det finns dock både ett kunskapsgap och ett praktiskt gap mellan gröna strategier och
operationalisering av dessa där framtida forskning har en viktig roll. En viktig del i denna forskning är
att undersöka hur nya beslutsmodeller kan utformas som stödjer gröna beslut. Inom
försörjningskedjor har informationsdelning och samarbeten mellan olika aktörer en stor potential att
effektivera godstransporterna genom exempelvis ökad fyllnadsgrad, färre leveranstillfällen och färre
akutleveranser. Denna potential utnyttjas dåligt. Framtida forskning behöver utveckla mer
beslutsstöd i form av verktyg, principer och modeller för att överkomma hinder för
informationsdelning. Förpackningsdesign har stor påverkan på transporternas fyllnadsgrad, att
produkter inte blir förstörda och att hantering underlättas. För att kunna utveckla detta område
behöver fortsatt forskning studera förpackningsinnovation och hur hållbara förpackningsstrategier
kan implementeras i varuägares verksamhet. Små och medelstora företag har i många avseende
skilda förutsättningar från stora företag. Ett specialfall är således att undersöka ovanstående
frågeställningar för dessa företagsgrupper. Slutligen finns det ett behov av att generellt höja
innovationsförmågan i transportbranschen. Forskningen kan bidra till detta genom att undersöka
hinder och möjligheter för att öka branschens kompetens om innovation och nya affärsmodeller med
CO2-effektivare transporter.
Internationell jämförelse. Godstransporter är ofta gränsöverskridande och företagen i det lilla
systemet påverkas av delsystemen i det stora systemet från många länder, t ex tekniska
förutsättningar, lagar, styrning och infrastruktur. Sverige behöver ta ytterligare intryck från och lära
av omvärlden avseende transporter. Fortsatt forskning bör inkludera jämförande studier mellan
länder avseende t ex styrmedel deras effekter i andra länder för att dra lärdomar som kan tillämpas i
Sverige, företagsåtgärder för CO2-reduktion och förändring av långsamma strukturer. Den bör också
studera i vilken omfattning regelverk och infrastruktur bör harmoniseras med andra länder inom EU.
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