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Björn Forsman, Haga Reportage AB 

PM om bilannonser 

Sammanfattning

Bara en bråkdel av annonserna för nya bilar uppfyller de krav som lagstiftningen 
ställer när det gäller deklaration av bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och 
miljöklass.

Av drygt 1 000 undersökta annonser från sex dagstidningar och fyra motortidningar 
under 2003 var det bara 30, alltså mindre än 3 procent, som kan sägas uppfylla de 
regler som Konsumentverket fastställt. 

Granskningen visar också att 31 procent av dagstidningsannonserna helt saknar 
bränsledeklaration. För tidskriftsannonserna är motsvarande siffra 9 procent. 

I de fall bilannonserna ändå innehåller en bränsledeklaration är den inte sällan 
ofullständig, svåra att förstå och dessutom ofta skriven med så liten stil att 
läsbarheten blir lidande.

Bakgrund till granskningen 

Sedan snart två år tillbaka finns ett lagkrav på den som marknadsför nya bilar genom 
tryckta annonser i tidningar, tidskrifter, bilagor och i direktreklam. Kravet innebär att 
den aktuella bilmodellens bränsleförbrukning, utsläpp av koldioxid samt miljöklass 
måste deklareras i annonsen. 

Lagkravet går tillbaka på EU-direktivet 1999/94/EG av den 13 december 1999 och 
uttrycks för svensk del i Konsumentverkets författningssamling (KOVFS 2002:2). 

Reglerna ställer inte bara krav på att deklarationen skall finnas med i annonsen, utan 
också på hur informationen presenteras. 

Jag har på uppdrag av Vägverket undersökt i vilken utsträckning bilannonser i 
svenska medier uppfyller Konsumentverkets krav i det här avseendet och, om så inte 
är fallet, på vilka punkter reglerna åsidosätts. 

Låt oss först titta på vilka krav reglerna ställer på bilannonsörerna. Följande är hämtat 
ur Konsumentverkets riktlinjer. 

Vid marknadsföring av personbil genom annons, broschyr, affisch eller trycksak skall 
information lämnas om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp enligt 
den mätmetod som anges i punkt ”3. Provningsmetod”. Miljöklass skall dessutom
anges enligt SFS 2001:1080 eller senare utfärdad motsvarande bestämmelse.

Bränsleförbrukningen skall anges i liter per 100 km med en decimal. 

Koldioxidutsläppen skall anges i gram per km avrundat till närmaste heltal. 

För bilmodell som har flera varianter med olika förbrukningsvärden och/eller 
miljöklasser kan information lämnas antingen med uppgift för varje variant 

eller med den lägsta och högsta bränsleförbrukningen respektive miljöklassen. 
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Väljs det senare alternativet skall det framgå för vilka varianter det lägsta respektive 
högsta värdet gäller. Exempel på hur sådan information kan utformas lämnas i bilaga 
4.

Information enligt dessa riktlinjer skall vara lätt läsbar och får inte vara mindre 
framträdande än huvuddelen av annan lämnad information. Uppgifterna skall utan 
svårighet kunna uppfattas även vid en flyktig kontakt med marknadsföringen. 

Till ovanstående författningstext finns en bilaga med följande exempel:

Information genom annons, broschyr, affisch och andra tryck-saker.

Exempel på information vid flera varianter med olika värden. 

a) Högst två förbrukningsvärden eller miljöklasser 

Bränsleförbrukning, miljöklass och koldioxidutsläpp (CO 2 ) g/km Volkswagen New 
Beetle
(1,6) 7,5 1/100 km, miljöklass 2005, koldioxidutsläpp (CO 2 ) g/km 180, 
(2,0 aut) 9,2 1/100 km, miljöklass 2000, koldioxidutsläpp (CO 2 ) g/km 221 

b) Fler än två förbrukningsvärden eller miljöklasser

Alternativ 1. Fullständig modellredovisning 

Bränsleförbrukning och miljöklass Volkswagen New Beetle Variant

Modell Bränsleförbrukning Miljöklass Utsläpp av koldioxid 
liter/100 km (CO 2 ) g/km 

1,6 7,5 2005 180
1,8T 8,1 2005 194
2,0 8,7 2005 209
2,0 aut 9,2 2000 221

Alternativ 2. Lägsta och högsta förbrukningsvärdena och miljöklass

Bränsleförbrukning, miljöklass och koldioxidutsläpp (CO 2 ) g/km Volkswagen New 
Beetle

Bränsleförbrukning 7,5 1/100 km (1,6), miljöklass 2005, koldioxidutsläpp (CO 2 ) 
g/km 180 – 9,2 1/100 km (2,0 aut), miljöklass 2000, koldioxidutsläpp (CO 2 ) g/km 
221

De krav som regelverket ställer på redovisningen av bränsleförbrukning, 
koldioxidutsläpp och miljöklass i bilannonserna är som synes delvis ganska allmänt 
hållna. Vad som menas med ”lätt läsbar” och ”utan svårighet kunna uppfattas även 
vid en flyktig kontakt” måste bli en bedömningsfråga. Jag kommer längre fram mer i 
detalj att redovisa hur jag har bedömt dessa kriterier.

I korthet kan man dock sammanfatta lagkravet i fyra huvudpunkter eller delkrav: 

1. Bränsledeklarationens samtliga tre komponenter (förbrukningen,
 koldioxidutsläppen, miljöklassen) skall finnas med. 
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2. Redovisningen skall vara begriplig för läsaren. 
3. Deklarationen skall vara lätt läsbar. 
4. Den skall ha en läsbarhet som ligger i nivå med huvuddelen av den 

övriga informationen i annonsen. 

Granskningens upplägg 

För var och en av annonserna som ingår i denna granskning har för varje delkrav en 
bedömning gjort av i vilken mån dessa uppfylls. Resultatet redovisas i en tregradig 
”betygsskala”.

När det gäller delkrav 2, 3 och 4 heter betygsstegen god/mindre god/dålig. 

För delkrav 1, som inte direkt lämpar sig för betygssättning, innebär de tre stegen att 
deklarationens information är komplett/saknas delvis/saknas helt. 

Som komplement till delkrav 3 (läsbarheten) redovisas även hur stor stil (grad) som 
använts för deklarationen. Detta anges med antalet punkter, ett typografiskt mått som 
tyvärr inte alltid exakt relaterar till bokstävernas storlek eftersom denna varierar
mellan olika stilsorter. 

Jag har använt en stilkarta ur en typografisk handbok som referens (bilaga T1) och 
bedömt bränsledeklarationernas grad efter denna. Som jämförelse kan nämnas att 
normal löpande dagstidningstext vanligen ligger kring 9 punkter. 

Skälet till att jag valt att både redovisa läsbarheten med ett ”betyg” och graden i form 
av en siffra är att dessa inte nödvändigtvis sammanfaller. En grad på 6 punkter är 
förvisso nästan alltid svårläst, men 9 punkters text behöver för den skull inte alltid 
vara lättläst. Texten kan exempelvis ligga ovanpå en bild, inne i en färgad ram eller 
vara placerad så att den löper vertikalt (så att man måste vrida tidningen 90 grader 
för att kunna läsa). 

Utöver denna bedömning enligt delkraven har jag för varje granskad annons angivit i 
vilken tidning/tidskrift den publicerats och vilket bilfabrikat det handlar om. 

Dessutom har jag markerat huruvida annonsen gör reklam för flera olika bilmodeller 
och/eller flera olika varianter (exempelvis vad gäller motorstyrka) av en bilmodell.
Den bakomliggande tanken med detta är att det möjligen ställer större krav på 
annonsören, och att deklarationen kräver större utrymme i annonsen, om flera 
bilmodeller/modellvarianter är inblandade. 

För dagstidningsannonserna har jag också för var och en av de granskade 
annonserna försökt att bedöma om ansvaret för utformningen legat på det lokala 
planet (hos ett lokalt bilhandelsföretag) eller på riksplanet (hos tillverkaren eller 
generalagenten/importören). Denna bedömning kan ibland vara svår att göra och 
resultatet bör alltså användas med en viss försiktighet. 

I fackpressundersökningen saknas denna uppdelning eftersom praktiskt taget all 
annonsering för nya bilar där görs av tillverkare och generalagenter.

Jag har även gjort en grov uppdelning av annonserna efter storlek. I granskningens 
dagstidningsdel redovisas hur många spalters bredd som annonsen sträcker sig 
över. Annonser som är så stora att de täcker en halv tidningssida markeras, 
detsamma gäller om det handlar om en helsida. För dessa mycket stora annonser 
anges dessutom om det i så fall rör sig om en tabloidsida eller en broadsheetsida
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(fullformat). (Flera dagstidningar har ju numera olika format på olika delar av 
tidningen. Motorannonsernas placering växlar ibland mellan delarna). 

I tidskriftsdelen markeras annonsens storlek som antingen halvsida, helsida eller 
tvåsidors (helt uppslag). 

Granskningens omfattning 

I mitt uppdrag ingick att granska samtliga reklamannonser för nya personbilar i 
följande tidningar och tidskrifter, under angiven period.

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet, 
Aftonbladet, Expressen: Samtliga tidningsnummer under december månad 2003. 
Denna del av granskningen omfattar 667 annonser, allt från enspaltare till 
helsidesannonser.

Vi Bilägare, Teknikens Värld, Motor, Auto Motor & Sport: Samtliga tidskriftsnummer 
under 2003. (Teknikens Värld och Auto Motor & Sport utkom med vardera 26 
nummer under året, Vi Bilägare med 18 nummer och Motor med 12 nummer). 
Denna del av granskningen omfattar 337 annonser. Den helt dominerande storleken 
är helsidesannonser.

Det sammanlagda antalet granskade annonser i dagspress och motorpress uppgår 
med andra ord till 1004 stycken. 

(I uppdraget ingick även granskning av bilannonser i vissa andra medier. Jag 
återkommer till dessa delar längre fram i rapporten.) 

Resultat (delkrav 1)

Jag har redan inledningsvis konstaterat att bara en bråkdel (mindre än 3 procent) av 
annonserna klarar samtliga de krav som lagstiftningen ställer när det gäller 
bränsledeklarationens utformning.

Det kan vara intressant att specialstudera denna grupp, liksom de annonser som når 
nästan ända fram (genom att bara på någon enstaka punkt avvika från riktlinjerna). 
En sådan genomgång följer längre fram i rapporten. 

I denna redovisning av granskningen kommer jag dock att börja med att undersöka 
hur annonserna svarar upp mot vart och ett av de fyra delkrav som formulerades 
ovan. Jag kommer också att hänvisa till ett antal bilagda exempel.

Nakna annonser

Delkrav 1 innebär att bränsledeklarationen skall finnas i annonsen och att dess tre 
komponenter (förbrukning, CO2-värde, miljöklass) skall vara inkluderade. 

Låt oss först koncentrera oss på de verkliga syndarna : 

Hur många bilannonsörer struntar helt i bränsledeklarationen och har dessa 
annonser några gemensamma nämnare? 

Granskningen visar följande: Av dagpressannonserna saknar nästan en tredjedel (31 
procent) helt bränsledeklaration.

För facktidningsannonserna var motsvarande andel bara 9 procent. 
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På dagstidningssidan finns några utmärkande drag bland dessa ”nakna” annonser. 
Av de 207 annonser som helt saknar bränsledeklaration kan påfallande många 
misstänkas vara utformade på lokal nivå, det vill säga av det enskilda 
bilhandelsföretaget eller av en reklambyrå som detta företag anlitat. 

Bilagorna A1 (MG/Rover), A2 (Mercedes) och A3 (Mitsubishi) ger alla exempel på 
denna typ av annons. 

Ibland kan det vara svårt att avgöra på vilken nivå annonsen utformats. Exemplet i 
bilaga A8 (BMW) visar en annons över åtta spalt där de ingående elementen 
uppenbarligen plockats från tillverkarens annonsavdelning, men där 
bränsledeklarationen förmodligen tappats bort i den lokala sammansättningen. (BMW 
hör till de biltillverkare som sällan missar deklarationen helt).

Som man skulle kunna tro finns det också bland de ”nakna” dagstidningsannonserna
en övervikt av en- och tvåspaltare. Vissa bilhandlare, särskilt sådana som säljer både 
nya och begagnade bilar, annonserar regelmässigt i detta lilla format. I gengäld
återkommer annonserna desto oftare, därmed får de också genomslag i materialet. 

Bilaga A4 (Audi, längst ned till vänster) visar hur det kan se ut. Detta exempel får 
representera tjogtals av annonser i materialet. 

(Möjligen kan man känna en viss förståelse för att bränsledeklarationen inte får plats 
när all information som ges om bilen inskränker sig till en rad med modellens namn 
och priset). 

En annan typ av annonser som närmast regelmässigt saknar bränsledeklarationer är 
sådana som gäller försäljning av utställnings- och demonstrationsbilar, liksom de 
”lagerrensningar” som förekommer flitigt under december månad. 

Även här ger bilaga A4 ett exempel (BMW). Ytterligare exempel finns i A5 (Ford 
Fiesta) och A6 (Volvo), annonser där en enstaka modell lyfts fram ur lagret och får 
exemplifiera de sänkta priserna. 

Det finns dock i materialet även exempel på uppenbarligen ”riksproducerade”
annonser som helt saknar bränsledeklaration. Jag har hittat ett 20-tal sådana i 
dagstidningsmaterialet. Man kan notera att flera av dem befinner sig i ett slags 
genremässig gråzon. En annons som återkommer flera gånger, från Citroën, vänder 
sig exempelvis tydligt till företagskunder, med ett utbud som omfattar såväl 
personbilar som last- och transportfordon. 

Andra annonser i denna grupp marknadsför kanske en modellserie, eller bilmärket 
som helhet, snarare än en viss modell – även om en enskild bilmodell exponeras 
som exempel i annonsen. 

Också de lokalt producerade annonserna befinner sig någon gång i denna 
genremässiga gråzon. Är exemplet i bilaga A7 i första hand en annons för modellen 
Forester, bilmärket Subaru eller för bilhandlaren själv? 

Bilagorna A11 (Ford), A6 (Volvo) och A34 (BMW) ger ytterligare ett par exempel på 
nakna annonser där man skulle kunna tänka sig att annonsören resonerat i liknande 
banor.

På facktidningssidan är det bara 9 procent, 30 av 337, som helt saknar 
bränsledeklaration. Bland dessa letar man förgäves efter ”naturliga förklaringar”. 

5



Björn Forsman, Haga Reportage AB 

Platsbrist handlar det definitivt inte om. Glömska och omedvetenhet förklarar 
förmodligen det mesta. Bilaga A11 (Ford) och A12 (Seat) kan få tjäna som exempel. 

Möjligen kan man i vissa fall ana sig till att annonsören ansett att en deklaration 
skulle vara estetiskt störande. 

Bilaga A9 (Mercedes) och A10 (Renault) ger ett par exempel på sådana, starkt 
bildbaserade annonser.

Ofullständiga annonser 

Så långt de värsta syndarna. För det stora flertalet av de granskade annonserna
gäller emellertid att de innehåller en bränsledeklaration av något slag. 

Det är dock vanligt att en eller två av de tre ingående komponenterna (förbrukning, 
CO2-utsläpp, miljöklass) saknas. 

Om vi först tittar på de 461 dagstidningsannonser som hade någon form av 
bränsledeklaration så kan vi konstatera att 279 av dem (drygt hälften) var kompletta – 
det vill säga alla tre komponenterna redovisades. 

Resten saknade alltså någon komponent. Vilken eller vilka? 

Förbrukningssiffran finns nästan alltid med. Det som saknas är i stället vanligen 
siffran för utsläpp av koldioxid. I dagstidningsmaterialet fanns 109 annonser som 
endast redovisade förbrukning och miljöklass. 

Bilaga A17 (Volvo) får illustrera denna grupp. 

Att enbart miljöklassen lämnas utanför är betydligt ovanligare (19 fall). Något oftare 
händer det att såväl CO2-utsläpp som miljöklass faller ur (29 fall). Se exempelvis 
bilaga A15 (Toyota). 

Bland de 307 facktidningsannonser som innehöll en bränsledeklaration av något slag 
var flertalet, 185 stycken, kompletta. När någon uppgift fattas är det även i den här 
gruppen vanligen CO2-utsläppet. I materialet återfanns 90 fall där förbrukningssiffran 
och miljöklassen redovisades, men där utsläppssiffran saknades. Bilaga A13 
(Citroën) visar ett typfall. 

I 26 fall var det i stället miljöklassen som fallit bort.

Någon förklaring till att just CO2-värdet så påfallande ofta saknas i de ofullständiga
bränsledeklarationerna är svår att finna i materialet. Man skulle möjligen kunna gissa 
att det bland annonsörer och annonsföretag råder en utbredd uppfattning om att 
utsläppsvärdet inte är obligatoriskt. En annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att 
CO2-värdet betraktas som en direkt funktion av förbrukningsvärdet och därför anses 
mindre viktigt att redovisa. 

Resultat (delkrav 2) 

Jag har i början av denna rapport definierat delkrav nummer 2 som att redovisningen 
skall vara begriplig för läsaren. Så står det förvisso ingenstans i Konsumentverkets 
riktlinjer. Men det är en rimlig tolkning av andemeningen, som framför allt kommer
fram i de exempel på bränsledeklarationer som finns i bilagan till författningen.

Av riktlinjerna framgår att Konsumentverket varit medveten om risken för att 
bränsledeklarationen skulle kunna bli alltför utrymmeskrävande och/eller 
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svåröverskådlig i de fall då flera varianter av en viss bilmodell marknadsförs i en och 
samma annons. 

Reglerna medger därför att annonsören i dessa fall nöjer sig med att ange den lägsta 
respektive den högsta förbrukningen/utsläppssiffran/miljöklassen. Dock krävs att 
dessa lägsta/högsta värden knyts till en namngiven modellvariant.

Ingenting sägs dock i riktlinjerna om hur bränsledeklarationen skall utformas i de fall 
då flera olika bilmodeller, eller ännu värre, tillverkarens hela produktsortiment
omfattas av annonsen. 

Denna granskning visar att många annonsörer tolkat reglerna så att 
bränsledeklarationen även i dessa fall kan inskränka sig till att redovisa 
lägsta/högsta-värden. Följden av en sådan princip blir mycket stora spann när det 
gäller förbrukning och CO2-utsläpp.

Bilaga A14 (Audi) ger ett talande exempel (där annonsören dock avviker från 
regelverket genom att inte namnge de modeller/varianter som värdena avser) . 

Även i de fall då annonsen enbart håller sig till en viss bilmodell kan spannet mellan
olika varianter bli betydande, speciellt när modellen finns med både diesel- och
bensinmotor.

Inför denna granskning har jag därför fått i uppgift att bedöma dels hur stor andel av 
annonserna som uppfyller kraven i regelverket, dels hur stor andel som trots detta 
”klumpar ihop” informationen så att den blir mindre meningsfull. 

När jag har betygsatt begripligheten hos bränsledeklarationen har huvudprincipen
varit följande: God begriplighet innebär att informationen dels uppfyller lagkraven,
dels presenteras utan att klumpas ihop så att den blir mindre meningsfull. 

Betyget mindre god begriplighet innebär att lagkraven följs, men att spannet mellan 
lägsta och högsta värde är så stort att informationen inte bedömts vara tillräckligt 
meningsfull. Detta betyg har även satts på de annonser som inte helt följer lagkraven, 
men där spannet mellan lägsta och högsta värde är litet.

Övriga annonser, som alltså inte lever upp till kraven i regelverket, har fått betyget 
dålig begriplighet. 

Begriplighet – dagstidningar 

Bland de 667 dagstidningsannonserna i materialet visar granskningen att det fanns 
149 kompletta (förbrukning, CO2-utsläpp, miljöklass) deklarationer som bedömdes ha 
god begriplighet (22 procent). 

Finns det några gemensamma nämnare bland dessa? 

Som man skulle kunna gissa är flertalet av de här annonserna av den typ som 
antingen marknadsför högst två varianter av en bilmodell, eller en bilmodell som helt 
saknar varianter. Därmed bortfaller en vanlig källa till bristande meningsfullhet i 
bränsledeklarationen. Drygt 90 av de 149 annonserna tillhör denna kategori. Vissa 
bilmärken förekommer nästan uteslutande i den här typen av variantfattiga annonser, 
exempelvis Skoda och MG. 

Bilaga A16 (Toyota) faller synbarligen in i denna grupp. Notera dock det försåtliga 
ordet ”från”, som antyder att det möjligen finns bränsletörstigare varianter. 
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Bland de närmare 60 annonser som återstår kan man exempelvis notera att vissa 
fabrikat återkommer ofta – Toyota, Mazda och Peugeot för att nämna de tre 
vanligaste. Annonsörerna bakom dessa märken lyckas alltså förena en komplett 
bränsledeklarationen med en begriplig presentation, trots att fler än en modellvariant 
är inblandade. 

Volvo å andra sidan är ett fabrikat som över huvud taget inte finns med bland de 149 
dagstidningsannonserna som ståtar med deklarationer som är såväl kompletta som 
begripliga.

Skälet är att Volvo, både i annonser utformade på central nivå och på 
återförsäljarnivå, påfallande ofta tappar bort CO2-värdet. Bilaga A17 visar ett typiskt 
fall.

När utsläppssiffran ändå redovisas faller deklarationen i stället på att begripligheten 
är dålig eller mindre god, vanligen på grund av ”hopklumpade” värden. 

Begriplighet – facktidningar 

Bland de 337 facktidningsannonserna var det 57 som innehöll en deklaration som på 
samma gång var komplett och hade god begriplighet. 

Suzuki, Skoda och BMW hör till de fabrikat som förekommer flitigast på denna lista 
(men notera att vi ännu inte kommit in på kapitlet läsbarhet).

Som exempel på en deklaration med mycket låg grad av meningsfullhet kan vi ta 
bilaga A18 (Mercedes). Spannet i bränsleförbrukning mellan lägsta och högsta värde 
uppgår här till hisnande 10 liter per 100 km (4,8 – 14,8 l/100 km). 

Huruvida deklarationen uppfyller Konsumentverkets regler är oklart. Lägsta och 
högsta värde knyts visserligen till två namngivna varianter, men underlaget tycks 
vara Mercedes hela modellprogram. 

Detta exempel leder in på ett fenomen som inte är helt ovanligt och som skulle kunna 
benämnas slentriandeklaration. Det innebär att bränsledeklarationen i och för sig kan 
vara korrekt, men att den redovisar värdena för ett betydligt bredare spektrum av 
varianter än den eller de som lyfts fram i annonsen. 

Exemplet i bilaga A19 (Audi) kan få illustrera saken, trots att denna deklaration inte 
helt uppfyller lagkraven. Annonsen berör bara två olika varianter av en enda modell, 
nämligen Audi A4 med motorn 1,8T, som förekommer i varianterna 163 respektive
190 hk. Förbrukningen i bränsledeklarationen däremot har ett spann som sträcker sig 
mellan 5,6 och 11,1 liter per 100 km – vilket uppenbarligen relaterar till andra 
modeller eller varianter. 

Slentriantänkandet präglar också delvis exemplet i bilaga A23 (Saab): Två specifika
modellvarianter lyfts fram i annonsen, värdena för den ena presenteras korrekt i 
deklarationen medan den andra förblir dold i ett lägsta/högsta-intervall. 

En liknande företeelse kan få namnet pliktdeklaration. Innebörden är att en mycket 
vittomfattande bränsledeklaration hängs på ”för säkerhets skull” – trots att det 
rimligen inte kan ha varit lagstiftarens avsikt. 

För nog är det själva bilmärket Audi i sin helhet, och inte någon viss modell, som 
marknadsförs i annonsen i bilaga A20? 
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Resultat (delkrav 3) 

God läsbarhet innebär i första hand att deklarationen skall vara tryckt med en 
bokstavsstorlek (grad) som de flesta människor med normalgod syn kan läsa utan 
besvär.

Löpande tidningstext sätts ofta i en grad som ligger kring 9 punkter, i annonssidornas 
radannonser är det dock inte ovanligt med mindre grad, nedåt 7 punkter (jag 
hänvisar här till bilaga T1 för referens). 

Jag har bedömt att en grad på 8 punkter eller större, normalt ger en god läsbarhet
och att 7 punkter kan ge god läsbarhet i vissa fall. Text på 6 punkter är i de allra
flesta fall för liten för att ge god läsbarhet. 

Vid min betygssättning av deklarationernas läsbarhet som god/mindre god/dålig har 
jag dock även tagit hänsyn till andra egenskaper hos den valda stilsorten, som 
bokstävernas tjocklek och bredd, deklarationens placering och vilken bakgrund den 
är tryckt på.

Också sådana faktorer som en överdriven användning av förkortningar (av typen 
Br.förbr. bl. körn. ...) har vägts in i bedömningen.

Text som är placerad vertikalt i annonsen, vilket förkommer i några tiotal fall, drar 
förstås också ned betyget, vilket även vit text mot svart eller färgad bakgrund och text 
som ligger ovanpå bilder kan göra. 

Läsbarhet – dagstidningar 

Denna granskning visar när det gäller dagstidningsannonserna att det är en blygsam 
andel som kan sägas ha en god läsbarhet – bara 86 av totalt 460 annonser med 
någon form av bränsledeklaration. Huvudskälet till att så många blir underkända är 
helt enkelt att graden är för liten. Bland annonser som fått betyget dålig läsbarhet
dominerar 5 och 6 punkters stil, bland dem som fått betyget mindre god läsbarhet är 
det få som är större än 7 punkter. 

Ett av de värsta exemplen på dålig läsbarhet ges i bilaga A21 (VW). Textgraden är 
här omkring 5 punkter och det förtjänar att påpekas att fotostatkopian faktiskt är 
något tydligare än originalet. (I tidningen är den vita texten placerad i en grön ram. 
Den framstår som svart i kopian, vilket ökar kontrasten och därmed läsbarheten).

En möjlig förklaring till hur denna låga grad av läsbarhet uppstått ges i bilaga A22. 
Här har vi samma annons igen, men i DN:s åttaspaltiga format. Deklarationens
läsbarhet är också här långt ifrån perfekt, men texten går ändå att tyda utan 
förstoringsglas.

Men när annonsen förminskats för att passa SvD:s femspaltiga tabloidformat blir 
resultatet närmast oläsligt. 

Att annonser ”krymps” för att gå in på ett mindre antal spalter än de ursprungligen 
formgivits för är inte ovanligt bland dagspressannonserna. Det kan var en 
delförklaring till att texten på bränsledeklarationerna ofta blir så liten. 

Bilagorna A23 (Saab) och A24 (Volvo) visar ytterligare ett par annonser ur SvD där 
man åtminstone kan misstänka att ”krympning” skett. Som framgår av den 
förstnämnda är det inte alltid som bara bränsledeklarationen blir lidande vid en sådan 
operation.
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I bilagorna A25 (Mazda) och A26 (Mitsubishi) ges ett par exempel på hur svårt det 
kan vara att över huvud taget upptäcka deklarationen när den är placerad vertikalt i 
annonsens kant (och dessutom satt i liten stil).

Text som ligger över en bild förlorar ofta i läsbarhet, men detta kan kompenseras, 
exempelvis genom att bokstäverna görs bredare och fetare. Bränsledeklarationerna i 
de båda annonserna i bilaga A27 ligger båda i bilder och har ungefär samma storlek. 
Skillnaden i läsbarhet är ändå stor. 

Om vi sedan skärskådar de dagstidningsannonser som har en komplett 
bränsledeklaration och som dessutom har god begriplighet visar det sig att bara 37 
annonser klarar sig över ribban också när det gäller läsbarheten (plus ytterligare sex 
om vi därtill lägger deklarationer med mindre god begriplighet till följd av 
”hopklumpade” värden). 

Det kan vara intressant att titta närmare på gemensamma nämnare hos de annonser 
som gått helskinnade genom utgallringen så här långt. Annonserna är exempelvis 
med få undantag på tre spalt eller större och det finns en övervikt för bilmodeller som 
inte marknadsförs i flera olika varianter. Fördelningen mellan annonser som förefaller 
vara ”lokalt” respektive ”centralt” producerade är jämn. Bland förekommande 
bilfabrikat utmärker sig främst Toyota och Skoda. 

Läsbarhet – facktidningar 

Bland de 307 tidsskriftsannonser som har någon form av bränsledeklaration ansågs 
88 stycken ha god läsbarhet. 42 fick betyget mindre god läsbarhet medan över 
hälften, 177 annonser, bedömdes som dåliga. 

Också i denna grupp är det främst liten stil som resulterar i dålig läsbarhet, men i mer 
än vart femte fall beror bottenbetyget på att deklarationen är placerad vertikalt (39 
fall). Exemplet i bilaga A28 (Suzuki) visar hur bränsledeklarationen gjorts extra 
svårupptäckt, inte enbart genom att löpa vertikalt i annonsens högerkant, utom också 
genom att den kan uppfattas som en del av den typografiska utsmyckningen 
(fortsättningen på den vita ramlinjen). 

Om man  begränsar materialet till de tidskriftsannonser som innehåller kompletta 
bränsledeklarationer med god begriplighet så finner man att endast 37 stycken också 
uppfyller kravet på god läsbarhet. Ytterligare 10 tillkommer om man även inkluderar 
deklarationer som har mindre god begriplighet, men som ändå uppfyller riktlinjernas 
krav i den delen. Sammanlagt 47 facktidningsannonser av totalt 337 kan alltså sägas 
uppfylla de tre första av de fyra delkraven. 

Det finns bara fem bilmärken i detta urval: BMW och Suzuki dominerar, de övriga 
utgörs av Skoda, Subaru och Renault. 

Resultat (delkrav 4) 

Det fjärde och sista delkravet går tillbaka på riktlinjernas formulering om att den 
lämnade informationen inte får ”vara

mindre framträdande än huvuddelen av annan lämnad information”. Man skulle 
kunna omformulera detta som relativ läsbarhet.

Först kan man konstatera att deklarationer med god relativ läsbarhet allmänt sett är 
ovanliga i materialet. Det är närmast en regel att bränsledeklarationen trycks i mindre 
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grad än övrig textinformation, ofta tillsammans med andra finstilta meddelanden om 
räntevillkor och reservationer kring rabatterbjudanden eller att bilen på bilden kan
vara extrautrustad. 

I dagstidningsmaterialets 461 annonser med någon form av bränsledeklaration var 
det bara 67 som hade full poäng i detta avseende. Men när vi sedan i tur och ordning 
lägger på de tre övriga delkraven krymper denna redan lilla samling snabbt ihop. 
Antalet kompletta bränsledeklarationer med god relativ läsbarhet uppgår till 48.
Kravet på begriplighet (delkrav 2) gör igen större skillnad, antalet annonser sjunker 
bara med tre. Men när vi lägger till kravet på allmän läsbarhet enligt delkrav 3 
försvinner mer än hälften. 

Kvar står vi med 19 annonser som klarar sig helt igenom nålsögat och uppfyller 
kraven i Konsumentverkets riktlinjer på alla punkter (och bara 16 om vi dessutom vill 
slippa ”hopklumpade” värden). 

Toyota dominerar bland dessa annonsörer, Skoda och BMW förtjänar också att 
nämnas. Bilaga A30 visar hur det kan se ut. 

Motsvarande utgallring på facktidningssidan visar att god relativ läsbarhet även här 
är en sällsynthet – 48 fall av totalt 307 annonser med någon form av deklaration. 

Räknar vi de kompletta deklarationerna enligt delkrav 1 faller summan till 27, kravet 
på begriplighet sänker siffran till 22 och vill vi dessutom att deklarationen skall ha en 
god läsbarhet i sig så är vi ner på nio. 

Samtliga dessa annonser gäller BMW. En av dem finns i bilaga A29. Låt oss titta lite 
närmare på den. 

BMW gör oftast reklam för en hel modellserie (3-serien, 5-serien...) i en och samma 
annons. I det här fallet handlar det om en modell med fem olika motoralternativ, vilket 
lätt skulle kunna skapa dålig begriplighet i deklarationen.

Ändå lyckas annonsören här presentera de olika värdena på ett överskådligt, men 
ändå kompakt sätt. BMW är i stort sett ensamma om den här presentationsformen 
och den är en bidragande orsak till att fabrikatet hävdar sig så väl i denna 
granskning, både på dagstidnings- och facktidningssidan.

Just i det här fallet (A29) skulle man visserligen kunna anmärka på att graden i 
deklarationen (8 punkter) är marginellt mindre än texten i den övriga informationen. 
Men eftersom den senare är tryckt med vit text på mörk bakgrund har jag ändå 
bedömt att den relativa läsbarheten hos deklarationen är god. 

Till sist några avslutande, mer aparta, exempel i denna del: 

Bilagorna A31 och A32 (Ford) visar hur annonsörer inte ens när en så kallad miljöbil 
är inblandad lyckas få till en tillfredsställande bränsledeklaration. 

Bilaga A33 (Audi) slutligen visar den största och mest lättlästa stilsort som jag sett 
användas för bränsledeklarationen i någon av de granskade annonserna. 

Övriga media:

I mitt uppdrag har även ingått att granska reklam för nya bilar i vissa andra medier. 
Jämfört med annonserna i dagstidningarna och motortidningarna är dock detta 
material ganska magert och jag har därför valt att redovisa det separat. 
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Granskningen i dessa delar omfattar:

1) Reklam till hushåll i form av bilagor till dagspress samt direktreklam till hushåll på 
en ort (Göteborg) under december månad 2003. 

2) TV-reklam för bilar i TV 4 under en valfri vardagskväll och en valfri lördagskväll kl. 
18 – 22 under december 2003. 

3) Reklam i ett urval av tidskrifter, med tonvikt på så kallade livsstilsmagasin.

När det gäller reklam till hushåll i Göteborg visade det sig att inga annonsbilagor med 
reklam för nya bilar gick ut med Göteborgs-Posten under december månad. Inte 
heller de övriga morgontidningarna (DN, SvD och Sydsvenskan) hade några 
bilrelaterade annonsbilagor under denna månad. Jag har därför valt att begränsa min 
granskning till en enda annonsbilaga (A35, Mitsubishi), som gick ut till G-P:s 
prenumeranter under januari månad 2004. 

Nästan lika magert är dessvärre materialet när det gäller direktreklam till hushållen i 
Göteborg. Det finns två större aktörer på denna marknad, företaget Svensk 
Direktreklam samt Posten. 

Svensk Direktreklam hade ett enda bilrelaterat utskick till hushållen i Göteborg under 
december månad (A36, Peugeot). Posten vill av sekretesskäl inte tala om huruvida 
man skickade ut något sådant material. 

Om dessa trycksaker, som båda är i fyrfärg och A4-format, kan konstateras att ingen 
av dem innehåller minsta tillstymmelse till bränsledeklaration.

Det tvåsidiga Peugeot-bladet presenterar fyra bilmodeller och är uppenbarligen 
tillkommet på en lokal bilhandlares initiativ.

Den 12-sidiga bilagan från Mitsubishi är centralt producerad och betydligt mer 
påkostad. Den presenterar utförligt fem av tillverkarens modeller, framför allt 
bildmässigt.  Bränsleförbrukning nämns endast i någon enstaka bisats i hela 
broschyren, inte ett ord sägs om koldioxidutsläpp eller miljöklasser. 

När det gäller TV-reklam finns det inget i Konsumentverkets riktlinjer som tvingar 
annonsörer att göra någon bränsledeklaration för de bilmodeller som marknadsförs. 

Under de sammanlagt åtta timmars TV-sändning i TV4 som ingick i granskningen 
noterade jag sex reklaminslag för nya bilar. 

Ett och samma inslag med reklam för Toyota Avensis 2.4 förekom tre gånger, 
vardera två inslag ägnades åt Saab 9–3 cabriolet respektive Renault Espace. 

Inget av reklaminslagen innehöll något om bilarnas bränsleförbrukning, CO2-utsläpp
eller miljöklass. 

Håller hygglig klass 

Jag har slutligen granskat några nummer av bland andra tidskrifterna Elle, Café och 
Sköna Hem. 

Bland smink- och klädannonserna i två genombläddrade nummer av Elle hittar jag 
sammanlagt bara fyra bilannonser. Två gäller bilmärket Smart, de övriga två Renault 
Megane respektive Ford Fusion. Samtliga innehåller bränsledeklarationer som är 
såväl fullständiga som fullt läsbara. Tre av dem klumpar dock ihop förbruknings- och 
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utsläppsvärden och blir på så vis mindre begripliga. Ingen når heller ända fram när 
det gäller relativ läsbarhet, men det är inte mycket som fattas. 

Genombläddring av ett nummer av Café ledde inte till att en enda bilannons hittades.
Jag valde därför att prova några andra tidskrifter som kan misstänkas ha en något 
äldre, men fortfarande till övervägande del manlig, läsekrets.

Tre olika båttidningar gav en skörd av enbart en enda annons, för Citroën C8,  som 
utmärkte sig för att sakna CO2-siffran. Dessutom anges förbrukningssiffran med ett 
spann på 7,2 – 11,5 liter per 100 km utan att dessa värden knyts till någon angiven
variant.

Ett nummer av Golf Digest resulterade i en enda bilannons, för Jeep. Den exponerar 
tre olika bilmodeller vars förbrukning anges med spannet 9,0 –15,8 liter per 100 km, 
utan angivande av några variantnamn. Stilgraden i denna deklaration är knappt 6 
punkter, alltså föga läsbar. 

I två nummer av Sköna Hem hittade jag sammanlagt sex bilannonser, för Citroen, 
Mercedes, Chrysler, Mini Cooper, Smart och BMW. Av dessa är de tre sistnämnda 
såväl kompletta som fullt begripliga och läsbara enligt delkraven 1, 2 och 3. Av dessa 
kan dessutom Mini Cooper anses klara delkrav 4 om man inte är alltför sträng. Även 
Smart och BMW har en skaplig relativ läsbarhet.

Resterande tre annonser klumpar alla ihop förbrukningsvärden på ett sätt som inte 
uppfyller riktlinjerna, de är dessutom alla mer eller mindre svårlästa. 

Sammanfattningsvis gör jag bedömningen att bilannonser i magasin av 
livsstilskaraktär överlag håller en hygglig klass när det gäller bränsledeklarationerna.
Annonserna överträffar klart den standard som råder i de fyra granskade 
motortidskrifterna och slår naturligtvis dagstidningsannonserna med hästlängder. 

Bilagorna A37 – A42 visar de sex annonserna ur Sköna Hem. 

Göteborg den 31 januari 2004 
Björn Forsman 
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PM om biljournalistik

Sammanfattning:

De bilar som testas och provkörs av svenska medier har genomsnittligt en högre 
bränsleförbrukning än de bilar som faktiskt köps av svenska folket. Skillnaden uppgår 
för bensinbilar till cirka sex deciliter per 100 km. 
Det visar denna granskning av över 500 redovisade biltester och provkörningar i 
dagstidningar, motortidskrifter och i TV. 
En närmare studie av ett urval av testerna visar att bränsleförbrukning sällan är något 
huvudnummer när bilar recenseras. Genom att överbetona vissa köregenskaper hos 
bilarna och genom att lyfta fram ett offensivt körsätt finns det risk för att 
motorjournalister bidrar till att bilköpare väljer onödigt starka och därmed 
bränsletörstiga motorer.

Granskningens upplägg 

Jag har på uppdrag av Vägverket registrerat sammanlagt ca 550 redaktionella texter 
och TV-inslag som redovisar genomförda tester och provkörningar av nya bilar i 
svenska medier.
För ett urval av materialet har jag också gjort en närmare textgranskning. 
Det undersökta materialet omfattar samtliga under 2003 utgivna nummer av de fyra 
motortidningarna Vi Bilägare (18 utgåvor), Motor (12), Teknikens Värld (26) och Auto 
Motor & Sport (26).
Dessutom ingår i materialet biltester och provkörningar redovisade under december 
månad 2003 på motorsidor och i motorbilagor i följande sex dagstidningar: Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet, 
Aftonbladet och Expressen. 
Slutligen ingår även biltester och provkörningar redovisade under december månad 
2003 i följande tre TV-program: Trafikmagasinet (SvT), Mera Motor (TV4) och 
Motormagasinet (TV5). 

Kvantitativ studie (del 1): 
I uppdraget har ingått att registrera bilfabrikat, modell och modellvariant för de bilar 
som dessa medier valt att testa/prova samt att notera bilarnas bränsleförbrukning. 
Syftet har i första hand varit att kunna jämföra de genomsnittliga förbrukningsvärdena 
för de testade bilarna med motsvarande snittvärden för nyregistrerade bilar i Sverige. 

Kvalitativ studie (del 2):
Denna del av uppdraget har bestått av en närmare granskning av ett urval av 
redovisade biltester och provkörningar. Syftet har varit att undersöka hur 
motorjournalisterna kommenterar bränsleförbrukningen hos ”snåla” respektive 
”törstiga” bilar, liksom hur faktorer som motorstyrka och utrymmen behandlas.
Uppdraget har även inneburit att undersöka i vilken utsträckning texterna ger 
konkreta exempel på miljönyttan hos ett visst fordon liksom hur vanligt det är att 
testerna belyser besparingspotentialen av att välja ett bränslesnålt fordon. 

Registrerings- och granskningsarbetet har till största delen utförts under januari 
månad 2004. 
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Del 1 

Förutsättningar

Antalet redovisade biltester/provkörningar i grundmaterialet uppgår alltså cirka 550 
stycken. Först några ord om vad som karaktäriserar detta material: 
Jag har valt att endast ta med redovisningar där det tydligt framgår att journalisten
verkligen har kört den aktuella bilen en längre sträcka på vanlig väg. 
Därmed faller alltså ”provsittningar” från olika motormässor utanför materialet, liksom 
kortare ”provturer” från diverse bilfabrikanters testbanor. 
Provkörning av bilar som inte säljs eller kommer att säljas i Sverige har valts bort. I 
vissa fall är den frågan inte avgjord när texten publiceras. Om det av artikeln framgår 
som troligt att bilen kommer till Sverige senare har jag i regel tagit med den i 
materialet.
Det råder en viss förvirring kring begreppen test och prov. Motortidningarnas tester är 
ofta mycket grundliga, med ett omfattande faktamaterial i form av laboratoriedata
med mera. I en dagstidning eller ett TV-program kan en test vara betydligt mer 
summarisk, ofta i nivå med det som motortidningarna kallar provkörning.
Upplägget av denna granskning har fått till följd att motortidningarnas andel av 
redovisningarna är fullständigt dominerande. De står tillsammans för över 500 av de 
totalt ca 550 testerna/provkörningarna. 
Dagstidningarna tillsammans har 23 fordon i materialet och TV-programmen svarar 
sammantagna bara för 12 testade bilar. 

Det förekommer, framför allt i motorpressen, att bilar provkörs utan att 
bränsleförbrukningen redovisas. Eftersom denna granskning är gjord under januari 
2004 – innan Konsumentverkets nybilsförteckning för 2003 blivit sammanställd – har 
det i vissa fall visat sig omöjligt att få fram en pålitlig förbrukningssiffra i efterhand. 
Det rör sig i detta material om tolv fordon. Några av dem är ovanliga och mycket 
exklusiva (i fem fall är priset över 1,2 miljoner kronor). 
Andra är betydligt vanligare, men sannolikt så pass nya att generalagenten ännu inte 
hade fått fram någon förbrukningssiffra när artikeln skrevs. 
I ytterligare ett par fall saknas bränslesiffran på grund av att det inte framgick vilken 
variant av en viss modell som användes vid den aktuella provkörningen. 

De tolv bilmodellerna som saknar bränslesiffra är 

Mercedes ML320 
Mercedes CL 65 AMG 
Mercedes SLR McLaren 
Nissan 350Z (tre gånger) 
Mitsubishi Outlander L200 Champ 
Bentley Continental GT 
Ferrari Challenge Stradale 
BMW Alpina B7 
BMW X5 
Volvo XC90
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(De två sistnämnda är testade flera gånger, men det är bara vid vardera ett 
testtillfälle som förbrukningssiffran saknas – eftersom det inte framgick vilken
motorvariant det testade fordonet hade). 

Resultat

Innan vi går in på resultatet måste några ord sägas om mätmetodiken bakom 
förbrukningssiffrorna. De flesta medier som testar och provar bilar anger fabrikantens 
uppgift, som i sin tur bygger på den så kallade EU-körcykeln. Ett par av 
motortidningarna anser dock att denna körcykel resulterar i ett värde som är 
orealistiskt lågt. De gör därför i samband med tester antingen egna 
förbrukningsmätningar, eller låter ett laboratorium mäta förbrukningen enligt en 
alternativ körcykel. 
Dock anges även i regel den ”officiella” förbrukningssiffran. 
Jag har i denna sammanställning konsekvent använt förbrukningssiffran enligt EU-
norm, där denna funnits tillgänglig. Ett problem är dock att en av motortidskrifterna,
Auto Motor & Sport, i en avsevärd andel av sina redovisningar endast anger så kallad 
testförbrukning och inte förbrukning enligt EU-norm. 
Eftersom Konsumentverkets nybilslista för 2003 inte var klar när detta arbete 
färdigställdes har det inte varit möjligt att på ett konsekvent sätt justera Auto Motor & 
Sports siffror för att få full jämförbarhet.
Jag har därför valt att redovisa resultatet dels med Auto Motor & Sports 
förbrukningssiffror som de är, dels genom att helt undanta den tidningens tester och 
provkörningar ur materialet. 

I det totala materialet finns 487 bensindrivna bilar och 54 dieselbilar med redovisad 
förbrukningssiffra. Deras genomsnittliga bränsleförbrukning är: 

Bensinbilar: 9,484 liter/100 km 
Dieselbilar: 7,484 liter/100 km 

Om man i enlighet med vad som sagts ovan undantar Auto Motor & Sports tester och 
provkörningar (177 fordon) ur materialet blir resultatet följande: 

Bensinbilar: 9,00 liter/100 km 
Dieselbilar: 7,43 liter/100 km 

Detta kan jämföras med genomsnittet för nyregistrerade bilar i Sverige (2002 års 
siffror, uppgiften från Vägverket): 

Bensinbilar: 8,4 liter/100 km 
Dieselbilar: 6,9 liter/100 km 

Av de totalt 551 bilarna i materialet har något över 80 stycken ett pris som är högre 
än 500 000 kronor (grundpris). Om dessa fordon undantas blir snittsiffrorna för de 
testade/provkörda bilarnas förbrukning följande: 

Bensinbilar: 8,813 liter/100 km 
Dieselbilar: 7,057 liter/100 km 
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Uppdelat på olika medier/typer av medier uppstår följande bild av 
förbrukningsprofilen hos de bilar redaktionerna väljer att testa och prova. Jag återger 
här endast bensinbilarna, eftersom andelen dieselbilar är så låg i materialet. Av 
samma skäl slår jag samman dagstidningar respektive TV-program:

Vi Bilägare:       8,59 liter/100 km 

Motor:   8,22 liter/100 km 

Teknikens Värld    9,38 liter/100 km 

Auto Motor & Sport  10,39 liter/100 km 

De tre förstnämnda 
motortidningarna (290)   9,02 liter/100 km

Dagstidningarna (21)     9,07 liter/100 km 

TV-program (12)        8,17 liter/100 km 

Del 2 

Om bränsleförbrukning

En testad eller provkörd bils bränsleförbrukning är sällan en faktor som ges speciellt 
stor tyngd vid redovisningen. Ofta berörs den inte alls i den skrivna (eller talade) 
kommentaren, däremot återges den i regel i tidningarnas faktasammanställningar.
I TV-rutan kan förbrukningen dyka upp på en textad skylt som visas under ett par 
sekunder samtidigt som reportern talar (TV4). Men förbrukningssiffran kan lika gärna 
regelmässigt förbigås helt och hållet (SvT, TV5). 
När bränsleförbrukningen någon gång tas upp är det oftast för att en testad bil 
utmärker sig negativt – förbrukningen bedöms vara högre är vad som är acceptabelt 
inom den aktuella klassen eller fordonstypen. En sådan avvikelse kopplas oftare till 
driftsekonomin för den potentielle köparen än till miljöeffekten. Bränslet blir en 
kostnadspost bland andra. 
Ett par exempel: 

”Bilen jag körde hade en 3-litersmaskin på 231 hästar och där räckte kraften mer än 
väl till, vilket tyvärr också avspeglas i bränsleförbrukningen. Egentligen skall en
sådan här bil ha en diesel under huven.”
Göteborgs-Posten 21 dec/03, provkörning av BMW X3. 

”Bränsleförbrukningen skiljer inte så värst mycket, men Citroën ligger bäst till. Du 
som kör 2 000 mil om året tjänar ungefär 1 700 kronor per år på att köra C5 i ställer 
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för Saab eller Toyota. Ford Mondeo har den billigaste servicen men skall å andra 
sidan in på verkstad var 2 000:e mil i stället för var 3 000:e.”
Teknikens Värld nr 21/03, test av Citroën C5 och tre andra familjebilar, under
testavsnittet ”Utrustning”. 

Annars är det vanligast att förbrukningen tas upp under vinjetter som Ekonomi eller 
Att Äga. Men det förekommer också vid poängsammanräkning att förbrukningen 
sorteras in under delbetyget Miljö/Säkerhet, där bränsletörsten alltså får jämkas med 
sådant som antalet krockkuddar och EuroNCAP-stjärnor. 
Motors testare ger exempelvis Volvo XC70 maximala fem poäng i denna kategori 
med följande motivering: 

”Mycket hög passiv och aktiv krocksäkerhet, men något hög förbrukning. Annars
hade det blivit en femma med +.”
Motor nr 1-2/03, test av Volvon mot Audi Allroad.

Att hög förbrukning direkt kopplas till miljöeffekterna är alltså ovanligt, men inte helt 
unikt. I samma test som citeras ovan skriver testaren i poängsammanställningen om 
Audin:

”Mkt hög aktiv och god passiv säkerhet, men hög bränsleförbrukning = 
koldioxidutsläpp.”

Även om bränsleförbrukningen alltså sällan lyfts fram i själva testredovisningarna, så 
har flertalet av de undersökta medierna under granskningsperioden på ett eller annat 
sätt belyst frågan om bilars bränsleförbrukning i andra artiklar/inslag. 
Läsare/tittare har exempelvis blivit informerade om att den tidigare trenden av 
sjunkande bränsleförbrukning för bilar sålda i Sverige och Europa nu vänt och att den 
ökade försäljningen av SUV:ar tros vara en viktig orsak. 
Men medierna tycks allmänt anse att redovisningar av tester och provkörningar inte 
är rätt sammanhang för den typen av information.

Om motorstyrka:

Eftersom många bilmodeller idag erbjuds med ett flertal motoralternativ blir en viktig uppgift 
för biltestaren att uttala sin uppfattning om dessa. Oftast testas endast en viss motorvariant
och det framgår sällan om valet varit testarens eller tillverkarens/generalagentens. Den fråga
som kan besvaras blir då om den aktuella motorstyrkan ”räcker till” för bilen ifråga.
Ibland, särskilt vid mindre djuplodande så kallade provkörningar, körs en och samma 
bil med flera olika motorer. Då blir det förstås lättare att utvärdera de olika 
alternativen.
Vilka kriterier är det då som styr biltestarnas bedömningar? 
Detta är inte helt lätt att sätta fingret på. Accelerationsförmåga,
segdragningsförmåga, snabb respons är några önskvärda egenskaper som ofta
efterfrågas. När dessa saknas beskrivs bilen som trött och slö, vilket förstås är 
negativt.
Vad händer då när förhållandet är det omvända? Allmänt kan man konstatera att en 
motorstyrka i överkant sällan beskrivs som ett problem. Några citat får belysa saken: 
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”Den diskreta Volvon visar sig snabbt vara en ulv i fårakläder. När turbon börjar ladda 
kastar sig de 200 hästarna på drivhjulen med en iver som får föraren att grabba ett 
hårt tag i ratten. Det känns som om bilen tänkte skutta iväg som en skyggande häst. 
Framvagnen är antagligen något för vek för all den kraft som exploderar ur motorn.
Men även om hästarna rycker i ratten tar de aldrig kommandot. Bilen går snällt kvar i 
sitt spår. T4 är lättkörd och pålitlig. Och när man väl vant sig känns det rätt härligt när 
bilen tar sina otåliga turbosprång.”
Vi Bilägare nr 1/03, test Volvo V40 T4 mot Skoda Octavia RS Combi. 

”Jag provar först C2 1,4 med 74 hk. Den vid det här laget uråldriga motorn räcker till 
för den lilla bilen, även om accelerationen känns förvånande blek med tanke på 
bilens vikt på 1 100 kg. 
Med 1,6-litersmotorn på 109 hk känns C2 inte längre som en minibil; den är piggare 
och betydligt tystare än med den mindre motorn. Citroën vill gärna framhålla att C2 
både är stads- och landsvägsbil, och med den största motorn stämmer det. Motorn är 
elastisk och man kan accelerera ryckfritt från 50 km/h på femman.” 
Teknikens Värld nr 21/03, provkörning av Citroën C2. 

”Jag har provat det senaste tillskottet i programmet. Det diskreta tillnamnet är 4,2, 
under huven slumrar därmed en tyst V8 med mycket vrid och våldsamma men just 
diskreta accelerationsresurser. Nu när motorcyklarna gått i ide är det inte många som
klår den här allhjulsdrivaren vid grönljus” 
Svenska Dagbladet 13 dec/03, test av Audi Allroad 4.2. 

”Det finns anledning att vara kritisk mot de här bilarna på en punkt – motorerna. Jag 
säger bara en sak: Köp inte Scenic och köp inte Touran med 1,6-litersmotor.
Touran har en direktinsprutad så kallad SFI-motor på 115 hk, som visserligen är 
tekniskt avancerad, men som inte förmår att driva bilen framåt på ett acceptabelt sätt, 
om den är lastad. 
Dessutom faller idén med låg förbrukning från den direktinsprutade motorn eftersom
den ständigt får jobba med för mycket last. Scenic lider av samma problem. Det blir 
en helt annan bil när den får en tvålitersmotor på 136 hästar i stället för 1,6:an på 115 
hästar under huven. Jag har inte testat dieselmotorerna i någon av bilarna, men
någonting säger mej att det är det som är bästa alternativet.” 
Håkan Matson i TV4:s Mera Motor, test av Renault Scenic och VW Touran. 

Fast någon gång förekommer också det omvända, vilket kan illustreras av följande 
citat:

”Mazdan finns med två bensinmotorer, 1,6 liter på 105 hk och 2-litersmotor på 150 
hk. Provbilen har den mindre maskinen, som pinnar på riktigt bra. Personligen tycker 
jag att den duger gott.” 
Staffan Borglund i SvT:s Trafikmagasinet, test av Mazda 3 och Audi A3. 

När en biltestare rekommenderar den motorsvagare av två varianter är det i regel 
med hänvisning till att pristillägget inte motsvaras av en tillräcklig prestandaökning.
Mera sällan är motivet att den starkare motorn ökar bränsleförbrukningen, men i så 
fall är det driftekonomin som är i fokus. 
Att motorstyrka sätts i samband med miljöpåverkan är däremot mycket sällsynt. 
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Om utrymme 

Bilens utrymme för passagerare och bagage har naturligtvis en viss koppling till 
förbrukning och koldioxidutsläpp. Den som vill ha goda utrymmen i båda avseendena 
tvingas troligen köpa en bil som är större, tyngre och törstigare än snittbilen. 
Det är också väl känt att behovet av utrymme och transportkapacitet väger tungt när 
människor fattar sina bilval. 
Men underblåses de här behoven av medierna? Mitt intryck är att motorjournalisterna
i regel bedömer bilarna efter deras förutsättningar. Det är inte svårt att hitta exempel 
på små bilar som får gott betyg för sina (förhållandevis) goda utrymmen. Det 
förekommer också att större bilar får kritik för att ha utnyttjat eller disponerat det 
tillgängliga utrymmet dåligt. Citat: 

”Trots att Fiat Panda är ministor så är den förbluffande rymlig för fyra personer. Fler 
finns det inte bilbälten för. I baksätet går det att trycka in passagerare på uppåt 195 
cm – förutsatt att föraren och framsätespassageraren är korta och sitter långt fram.”
Vi Bilägare nr 18/03, test av Fiat Panda.

När olika testbilar ställs mot varandra är utrymme/komfort liksom lastkapacitet bara 
två av en lång rad faktorer att räkna med. Enligt vad jag har funnit hör utrymme sällan 
till det som väger tyngst. 
När exempelvis Teknikens Värld i nr 21/03 testar fyra familjebilar så koras Saab 9–3 
till segrare, trots kritik för att såväl baksätet som bagageutrymmet är för litet 
(dessutom är priset nästan oacceptabelt högt). Men: 

”I den andra vågskålen ligger tunga motvikter i form av fint detaljarbete, fin 
motorkaraktär, hög komfort och inte minst underhållande köregenskaper. Testet 
avgörs av det som i brist på bättre ord kan kallas ”vill ha-faktorn”.” 
Test av fyra familjebilar, Citroën C5, Ford Mondeo, Toyota Avensis samt Saab 9–3. 

Dock skall medges att väl tillvarataget utrymme ibland ingår i det som fäller 
avgörandet. Samma tidning utsåg i nr 18/03 Honda CR-V till den bästa av fem 
testade stadsjeepar och motiverade bland annat så här: 

”För det första: Honda har inte slarvat bort utrymmet. CR-V har relativt kompakta 
yttermått, 4,58 meter lång och 1,78 meter bred, men riktigt rejäla utrymmen ombord. 
Både för människor och bagage.” 
”Sammantaget bjussar CR-V på en familjevänlig kompott av utrymme, hög 
markfrigång, fyrhjulsdrift och ett inbyggt picknickbord som bagagerumsgolv. Kan man
önska sig mer?”
Test av Hondan samt Landrover Freelander, Suzuki Grand Vitara, Mitsubishi 
Outlander och Hyundai Santa Fé. 

Sammanfattningsvis finner jag ganska svagt stöd för tanken att motorjournalister i 
sina redovisningar av tester och provkörningar styr bilköparna mot att köpa större 
bilar än de egentligen behöver. 

Om miljönytta och ekonomi 
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I mitt uppdrag har ingått att undersöka i vilken utsträckning texter ger konkreta 
exempel på miljönyttan hos ett visst fordon samt hur vanligt det är att man belyser 
besparingspotentialen av att välja ett bränslesnålt fordon. 
Det enkla svaret är att detta är relativt ovanligt när det gäller vanliga bilar. 
Citatet ur nr 21/03 av Teknikens Värld i början av den här journalistikgenomgången är 
faktiskt det enda exempel jag hittat på att någon räknat ut i reda pengar hur mycket billigare
(eller dyrare) ett visst bilval blir jämfört med ett annat beroende på förbrukningen. 
Synpunkter kring miljönytta kopplat till bränsleförbrukning är som redan framgått 
sällsynt i testsammanhang. Dock bör påpekas att en av motortidningarna, Teknikens
Värld, i vissa tester låter sammanställa ett miljöindex för de aktuella bilarna. Men då 
handlar det om utsläpp av flera olika ämnen, inklusive partiklar, och med koldioxid 
som en av parametrarna. 
Både miljönytta och besparingspotentialer kommer däremot fram när medierna 
skriver och gör inslag om miljöbilar och nya miljövänligare motortekniker, något sker 
relativt regelbundet. Utvecklingen på det här området bevakas inte bara ur teknisk 
synvinkel utan också ur privatekonomisk. 

”Tjäna på förmånsbilen – kör miljöbil.”
”Att ha miljöbil som tjänstebil är billigt – i extrema fall kan bilen till och med bli gratis.” 
Rubrik och ingress ur Auto Motor & Sport nr 12/03. 

Som nämnts tidigare har flertalet medier också rapporterat utförligt om bilarnas 
stigande genomsnittliga förbrukning och den troliga kopplingen till stadsjeeparna.
Den huvudsakliga bilden är alltså att redaktionerna välkammat tar frågan om bilarnas 
miljöpåverkan på allvar. Men det förekommer också exempel på motsatsen: 

Ett intressant undantag är en artikel i Teknikens Värld nr 4/03 där tidningen redovisar 
en test av SUV:arna Hummer H2 och Mercedes G400.
Rubriken är ”Vad skulle Jesus ha valt?” och bakgrunden den att kristna grupper i 
USA protesterat mot terrängbilarnas framfart med den retoriska frågan ”What would
Jesus drive?” 
Tidningen går inte närmare in på den kristna kritiken, men förmodligen utgör den 
höga bränsleförbrukningen bara en del. Sannolikt bygger kritiken även på de skador 
som kan drabba fotgängare och andra bilister vid kollisioner.
Läsaren lämnas dock i okunnighet om detta, men det framgår klart att här finns en 
underförstådd etisk problematik – kanske miljörelaterad. 
Teknikens Värld omvandlar i artikeln slagordet mot terrängbilstrenden till en fråga om 
vilken av de båda testade bilarna Jesus skulle ha valt. Den moraliska undertonen 
hänger kvar genom artikeln och skapar en ironisk effekt. Så här heter det apropå 
Mercedes G400: 

”Dessutom är den snålare på bränsle, G-wagen har enligt EU-normen en blandad 
förbrukning på 1,53 liter diesel per mil. Hummern slickar ledigt i sig 2,0 – 2,5 liter
milen. Bensin. 
Men vad betyder pengar egentligen? Inte mycket, i alla fall inte för Jesus. I Lukas 
evangelium varnar han för överdriven sparsamhet: ”Du dåre. I denna natt skall din 
själ utkrävas av dig; vem skall då få vad du har samlat i dina förråd?” 
En fri tolkning är att man lika gärna kan ha kul för pengarna, hellre än att spara dem
på banken.”
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Genom att på en och samma gång ignorera kritiken och använda den som ironiskt 
stilgrepp stärker skribenten här sannolikt känslan av samhörighet mellan tidning och 
läsare. Jämför även med avsnitten om relativism och målgrupper nedan. 

Om relativism 

Ett syfte med denna granskning är att försöka utröna om motorjournalister genom 
sina redovisningar av biltester påverkar sina läsare i någon riktning när det gäller 
deras val av bilars storlek, motorstyrka och förbrukning.
Finns det anledning att tro att biltestare betraktar vissa typer av bilar som bra, medan 
de stämplar andra som dåliga? 
I så fall döljer de detta väl. 
Den allmänna hållning som kommer till uttryck är i stället att alla typer av bilar är bra 
– eller skulle kunna vara det. 
Det finns med andra ord ett stort mått av relativism i motorjournalisternas hållning. 
Ett par exempel på hur sådan relativism återverkar på inställningen till 
bränsleförbrukning kan de följande citaten ge, först från en provkörning som Vi 
Bilägare (nr 1/2003) gjorde av Toyota Land Cruiser 100. Efter att ha redogjort för 
motoralternativen, en bensinare och en diesel, skriver testaren: 

”En sak är säker – dieselmotorn är snålare. Vid provkörningen låg förbrukningen med
bensinåttan snubblande nära två liter per mil. Och då körde vi lugnt och sansat, 
visserligen ett stycke i terräng – men ändå. 
Å andra sidan. Vem bryr sig? Går man loss på en bil för nästan 700 000 så är 
troligen inte låg bränsleförbrukning det man funderar mest över”.

Det finns gott om liknande markeringar i det studerade materialet – markeringar som 
innebär att för just den här typen av bil (eller den här typen av köpare) är 
bränsleförbrukningen helt enkelt inte särskilt relevant. 
Faktorer som sänker bränsleförbrukningens vikt är bland annat bilens drag av 
”sportighet” och exklusivitet.
För en mer bruksbetonad bilmodell blir alltså bränsleförbrukningen relativt sett 
viktigare – utan att för den skull bli speciellt viktig. 
Det slående är avsaknaden av varje form av fast måttstock för förbrukningen. Så här 
skriver samma tidskrift (Vi Bilägare, nr 18/2003) om Fiat Panda: 

”60-hästarsmotorn är en gammal typ som Fiat redan hunnit tillverka tio miljoner av. 
Den drar cirka 0,6 l/mil och det är inte särskilt snålt för en 860 kg tung bil.” 

Slutsatsen av dessa båda citat ställda mot varandra blir alltså: Nästan två liter milen är OK om
det handlar om en dyr SUV. Men för en billig stadsbil är 0,6 för mycket.
Helt orimligt är det förstås inte med en viss grad av relativ bedömning. Varje testbil 
måste i första hand jämföras med andra, liknande bilar och dessutom i någon mening 
bedömas efter sin tilltänkte köpares förmodade förutsättningar.
Men resultatet blir ett slags dubbel relativism. Inte nog med att måttstocken varierar 
med typen av bil – det värde som avläses får också olika relevans. 
Med en viss hårdragning skulle man kunna påstå följande: Ju högre 
bränsleförbrukningen är i absoluta tal, desto mindre framstår bränsleförbrukningens 
relativa vikt. 
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Det intressanta är den attityd som detta synsätt förmedlar till läsaren. Låg 
bränsleförbrukning blir ett slags i högsta grad frivilligt kriterium. Den potentielle 
köparen kan ta med det i bedömningen om han vill – eller låta bli. 
Gäller då inte samma för alla enskilda kriterier som en bil bedöms efter? I någon mån 
är det så. 
Man kan dra en parallell med säkerheten. En liten, billig bil kan tyckas ha sämre 
naturliga förutsättningar för hög säkerhet jämfört med en större, mer påkostad. Det 
förekommer ibland att en liten bil bedöms ha en god standard för säkerheten ”för sin 
storleksklass”. Underförstått: Det ingår i upplägget att den som köper en liten, billig bil 
inte kan räkna med samma goda säkerhet som i en större.
Men biltestarna verkar överlag betydligt mindre benägna att ”se genom fingrarna” 
med dålig säkerhet/säkerhetsmissar i små bilar än med hög bränsleförbrukning i 
stora, motorstarka bilar. 
Säkerhetens måttstock är mer stabil.

Om målgrupper 

Det är alltså enligt min mening naturligt om den som skall testa en bil i viss mån ser 
på fordonet med en tilltänkt köpares ögon och försöker besvara de frågor som denne 
skulle ha ställt. 
På ett mer övergripande plan är det också rimligt att motorjournalisten intar en
hållning som anpassar sig till den genomsnittlige läsarens/tittarens intresse för och 
kunskaper om bilar. 
Därför bör man inte förvåna sig över att det finns en viss variation mellan de olika 
tidningar, tidskrifter och TV-program som ingår i studien när det gäller biltestarnas 
attityd till sådant som bränsleförbrukning och motorstyrka. 
TV-program som SvT:s Trafikmagasinet liksom flera av dagstidningarnas motorsidor 
vänder sig till en ganska bred publik. Det skall räcka med ett milt bilintresse för att 
testerna skall upplevas som angelägna och begripliga. Det vore fel att säga att bilar 
behandlas som vilka produkter som helst, men det finns i alla fall drag av normal 
konsumentjournalistik.
Facktidningarna, liksom Aftonbladet Bil, har synbarligen en mer specialintresserad 
och kunnig läsekrets (och till denna grupp bör man eventuellt även räkna TV4:s Mera 
Motor). Bland motortidningarna är det särskilt Teknikens Värld och Auto Motor & 
Sport som odlar entusiastprofilen.
Detsamma gäller för TV5:s Motormagasinet, som med sin improviserade pojkrumsstil 
dessutom tydligt vänder sig till en yngre (mycket manlig) målgrupp. 
Allt detta tillför ytterligare ett drag av rörlighet till den värdeskala som bilarna bedöms 
efter.

Om ”körglädje” och andra käpphästar

Men det finns också kriterier som motorjournalister, oavsett medium och 
specialiseringsgrad, förefaller fästa lika stor vikt vid när bilar testas och bedöms. 
Bilars utstrålning och den känsla de väcker hos sin ägare och hos omgivningen hör 
till det som den icke initierade kan ha svårt att inse vidden av. Det är dock sällan som 
sådana faktorer har någon direkt betydelse för bilens miljöpåverkan.

10



Björn Forsman, Haga Reportage AB 

Det motsatta skulle emellertid kunna vara fallet med det något svårfångade begreppet 
körglädje. Det finns i materialet otaliga referenser till denna flitigt efterfrågade, men sällan 
riktigt förklarade, kvalitet. Citat:

”Styrningen är exakt och bilen svänger villigt i kurvorna. Att forsa fram på kurviga 
vägar är kort sagt jättekul.” 
”Det går både fort och stadigt och turbomotorn gör sitt till för att göra körningen 
njutbar.”
Teknikens Värld nr 21/03, test av Saab 9–3 och ytterligare tre familjebilar.

”Dess prestanda räcker mer än väl till och får bilen att utan nedväxling snabbt och 
mjukt suga upp i för oss helt otillåtna farter.” 
”XC70 är därför långt ifrån någon stötig ”terrängbil” utan en bekväm men också 
körglad långfärdsvagn som helt avspänt tillät ett högt tempo även på den krokiga 
delen av testslingan.”
Motor nr 1–2/03, test av Volvon mot Audi 2,7T. 

”Man når inte samma höjder av ren körglädje som i en Mini Cooper, men
kommunikationen mellan förare och fordon finns där och dessutom flexibilitet och 
rejält med utrymmen.
För snabba lustfyllda transporter mellan hem – dagis – stormarknad – stuga – och 
kanske en liten extrasväng längs en kurvig väg passar en turbotrimmad Cruiser riktigt 
bra.”
Auto Motor & Sport, provkörning av Chrysler PT Cruiser 2,4 Turbo. 

Föreställningen om att det skall vara roligt och njutbart att köra bil, eller åtminstone 
att en bra bil skall erbjuda den möjligheten, förefaller vara synnerligen väl utbredd 
bland motorjournalister. 
Den bilköpare som till äventyrs inte anammar detta riktmärke i bilvalet riskerar därför 
att hamna en smula vilse när han eller hon tar del av tester och provkörningar.
Såvitt jag kan bedöma hänger begreppet körglädje inte enbart ihop med bilens motor 
utan också med egenskaper hos bland annat växellåda, styrning och fjädring. Det 
verkar dock rimligt att anta att en massiv fokusering på körglädje i biltester leder till 
att relativt sett motorstarkare alternativ framhålls på motorsvagares bekostnad. 
Jag förmodar också att den körstil som brukar beskrivas i testerna när det antyds att 
körglädje uppstår, bara svårligen låter sig förenas med ett bränslesnålt körsätt. 
Eftersom körglädje tycks vara ett så pass centralt kriterium bland dagens 
motorjournalister befarar jag att många av dem skulle kunna vara en bromsande kraft 
i utvecklingen mot mindre bränsletörstiga bilar. Jag avslutar med följande citat ur 
tidskriften Motor nr 4/03, provkörning av Jaguar XJ: 

”Att trampa pedalen i botten, höra kompressorn vina i falsett och ta hårnålskurvor i 
svensk motorvägsfart är helt klart en lustupplevelse som – under säkra former – 
borde vara alla bilälskare förunnat.”.

Göteborg den 31 januari 2004 

Björn Forsman 
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Substitution och väginformatik 

CO2-potential för olika IKT-åtgärder

Översikt 
I forskarsamhället råder en betydande samstämmighet att det finns potential att med stöd av 
informations- och kommunikationsteknik (Information and Communication Technology, ICT, 
IKT eller IT) kunna minska vår material- och energianvändning samt minska utsläpp av 
emissioner och därigenom också miljöpåverkan. IT-baserade lösningar skulle därmed kunna 
bidra till att uppnå flera av de av riksdagen fastställda miljömålen, t ex begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. Värt att poängtera är att möjligheten att få 
till stånd positiva miljöeffekter till stor del är avhängigt användarnas attityder och 
beteende. 1

Samstämmigheten är lika stor om att denna potential inte kommer att infrias av sig själv.
Det är svårt att tydligt avgränsa och mäta på vilka sätt och i vilken omfattning IT bidrar till att 
skapa en ekologiskt hållbar utveckling. IT-produkternas miljömässiga belastning utmed deras 
livscykel, från råvaruutvinning, produktion, användning och till sist avfallshantering, är ett 
mer uppenbart problem, som får ökad relevans i takt med att konsumtionen av elektroniska 
varor och tjänster snabbt ökar. Dessutom reduceras eventuella effektiviseringsvinster med 
hjälp av IT av rekyleffekter eller rebound effects, framförallt genom ändrade 
konsumtionsmönster. 

IKT-baserade lösningar har ett brett tillämpningsområde m h t möjligheterna att minska 
utsläppen av CO2 m fl emissioner relaterade till persontransporter/trafik. Dessa kan 
sammanfattas i följande: 

Substitution, d vs, en resa ersätts av en IKT-baserad tjänst. (exv. distansarbete/teleworking, 
tele/videokonferenser och delade dolument, distansutbildning, e-handel, konvertering till 
online-tjänster etc.) 

Väginformatik, (ITS) exv. trafikinformations- eller vägledningssystem 

Inom ramen för ITS möjliggörs en effektivisering av transporter, dvs mindre 
energiåtgång och/eller mindre utsläpp av emissioner per transport  eller resa ( exv. system för 
dynamisk ruttplanering, dvs. datoriserad ruttplanering i kombination med exv. 
trafikinformation i realtid  och GPS, 3G eller annan positioneringsteknik) 

Åtgärder, som minskar (ökningen av) bilinnehav och -transporter genom bl a ökat 
kollektivt resande (exv. carpooling och samåkning, intermodala lösningar) 

1 ) En översiktlig bild av problematiken ges i Forsebäck, Lennart: IT-baserade lösningar med potential att minska 
utsläpp av växthusgaser – en översikt. Miljöteknikdelegationen, Rapport 2000:1 
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I det följande berörs endast de båda förstnämnda områdena. Översikten fokuserar således på 
dels åtgärder som kan bidra till att vissa resor, framförallt ”rutinresor”, kan ersättas helt eller 
delvis, dels åtgärder, som kan bidra till att de resor och transporter som genomförs kan 
genomföras mera effektivt med resultat att utsläppen av bl a CO2 kan reduceras.

Ambitionen är att där det låter sig göras med hänsyn till befintlig statistik, prognoser, 
uppskattningar m m redovisa potential, utfall och krav på åtgärder ( framförallt förändringar i 
incitamentsstrukturen, ”piskor och morötter”) för att potentialen skall infrias. Det faller 
utanför ramen för föreliggande översikt att göra nya, egna beräkningar. 

Substitution
Substitution innebär att vissa resor kan ersättas av IT-baserade tjänster. Det gäller resor till 
och från arbetet (teleworking), tjänsteresor (tele- och videokonferenser, delade dokument etc.) 
inköpsresor (e-handel, ”shopping bots” mm), resor till skolor och läroanstalter 
(distansutbildning) liksom resor till sjukvårdsinrättningar (telemedicin). 2

Potential m h t minskad miljöpåverkan i allmänhet och specifikt utsläpp av CO2 varierar
med avseende på bl a volym, förutsättningar och möjliga incitamentsförändringar.

Idag ersätts bara en liten andel av resorna räknat i personkilometer av olika typer av ”virtuell 
mobilitet”, dvs. flexibelt arbete och tele/videokonferenser. Resandet i Sverige ökar med ca 3 
procent varje år.  

Den uppskattade potentialen för virtuell mobilitet är en minskning av resandet med ca 3-5 
procent. Potentialen är alltså större än det faktiska utfallet. Virtuell mobilitet har därför stor
relevans som komplement till andra åtgärder för att förändra resmönstret i samhället. 3

När det gäller begränsning av CO2 har Tfk gjort en översiktlig bedömning  och härvid 
analyserat några substitutionsinsatser som faller inom ramen för Mobility Management. 4

Minskade arbets- och tjänsteresor bedöms i det korta tidsperspektivet kunna ge en måttlig 
effekt, i ett längre perspektivet en mera påtaglig effekt. 

 Distansarbete/flexibelt arbete/teleworking  
(termerna används här synonymt) 

Omfattning
Distansarbetsutredningen (SOU 1998:115) definierade distansarbete som arbete som utförs i 
hemmet eller i grannskapscentral/telestuga, på heltid eller som en del av arbetstiden. 
Distansarbete kan även ske i form av mobilt arbete såsom försäljning samt i form av 
utlokalisering av verksamheter.

2 ) För en genomgripande diskussion, Se  Forsebäck, Lennart: IT är svaret – Men vad var egentligen frågan? 
IHM förlag, 1998 
3 )  Arnfalk, Peter: Virtual Mobility and Pollution Prevention. The emerging role of ICT based communication in 
organisations and its impact on travel, Lund 2002. 
4 ) Tfk Rapport 2002:9: Översikt av åtgärder för bättre luftkvalitet,  
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Det är en rad strukturella faktorer som tillsammans påverkar andelen ”teleworkers” i ett land. 
Det gäller t ex andelen sysselsatta inom tjänstesektorn, investeringar i IT och inte minst andelen 
PC- och Internetanvändare. I samtliga parametrar har Sverige en ledande position. 5

Enligt SIKA arbetar (2000) ca 10 % av arbetskraften i Sverige flexibelt. Detta gör Sverige till 
ett av de ledande länderna i Europa när det gäller flexibelt arbete. I genomsnitt arbetade 
distansarbetarna två dagar på distans, oftast från hemmet. Avståndet mellan bostad och 
arbetsplats var i genomsnitt 54 km att jämföras med, för övriga anställda, 12 kilometer. 6

Drygt en tredjedel av företagen, 39 %, uppger (2004) att de har anställda som arbetar på 
distans. 7 I de största företagen är andelen hela 87 %. 

Resor till och från arbete och skolor utgör drygt 25 % av alla våra resor och vi företar årligen 
ca 2.160 miljoner sådana resor. Drygt hälften av dessa resor företas med bil.

Andelen ”teleworkers” i proportion till hela arbetsmarknaden är i EU-länderna idag i 
genomsnitt ca 5,5 %.8 Totalt fanns år 2001 i Europa drygt 9 miljoner teleworkers. Antalet tros 
tredubblas till ca 29 miljoner i perspektivet år 2010. 9I USA beräknas (augusti 2001) antalet 
”teleworkers” uppgå till ca 28 miljoner, motsvarande drygt 20 % av den totala arbetskraften. 
Antalet prognosticeras år 2010 uppgå till ca 40 miljoner. 10

I Sverige uppskattas alltså enligt statistik från SIKA ca 10 % av befolkningen år 2000 arbeta på 
distans. 11 Detta kan jämföras med exv. Danmark och Nederländerna, som har en signifikant 
högre andel distansarbetare eller Frankrike, där andelen är betydligt lägre. 12 Denna 
diskrepans, kan – såsom berörs nedan – sannolikt till en del förklaras genom att myndigheterna i 
t ex Danmark har för distansarbetare mera generösa skatte- och avdragsregler eller att såsom i 
fallet Nederländerna det finns särskilda program som stimulerar arbetsgivarna att 
implementera distansarbete. 

Effekter på resandet 
Även om bilden inte är helt samstämmig visar de flesta undersökningar, som gjorts, att 
resandet minskar för de personer som arbetar på distans. Det sker heller ingen ökning av icke 
arbetsrelaterade resor. 13 Empiriska studier i Sverige visar att i ett företag 45 % anger att det 
totala resandet minskat som en följd av arbete på distans. Samtidigt uppgav 10 % att de ökat 
sitt totala resande medan resterande 45 % inte registrerat någon förändring. 14

5 Nederlands Telewerk Forum, www.telewerkforum.nl 
6 www.sika-institute.se 
7 ) Fakta om Informations- och Kommunikationsteknik i Sverige 2004. 
8 I EU-projektet EMERGENCE definieras begreppet något vidare. Förutom flexibelt arbete från bostaden 
innefattas också s k multilokalt arbete, arbete från ”remote offices”, bl a arbete vid call centres, liksom 
outsourcing, som drivs av sökandet efter experter, kostnadsbesparingar och överväganden med avseende på 
kvalitet i arbetet. Samtliga dessa former av flexibelt arbete får bedömas ha en miljöpotential, bl a med avseende 
på färre och/eller kortare persontransporter liksom ett effektivare utnyttjande av den byggda miljön, bostäder, 
kontorslokaler m m, minskad energiåtgång m m.
9 EU-projektet EMERGENCE, (www.emergence.org)
10 Jack M. Nilles, JALA International, www.jala.com 
11 ) SIKA, Fakta om Informations- och Kommunikationsteknik i Sverige 2003, 
12 ) EITO, European Information Technoogy Observatory, 10th edition 2002. 
13 ) Rapp, Birger och Skåmedal, Jo: ”Telekommunikationers implikationer på resandet”. 
Kommunikationsforskningsberedningen. KFB-rapport 1996:2. 
14 ) Arnfalk, Peter: Virtual Mobility and Pollution Prevention. The emerging role of ICT based communication in 
organisations and its impact on travel, Lund 2002. 
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Samtidigt är effekten ett minskat resande naturligtvis beroende av hur distansarbete konkret 
utformas. Om arbetet på distans endast sker del av dag uppkommer naturligtvis ingen 
minskning i resandet. 15

Ett räkneexempel, baserat på faktiska eller prognosticerade ingångsvärden, ger följande utfall 
på individnivå: 
distansarbete en dag/vecka 
20 km pendlingsväg till jobbet 
hälften av resorna utförs med egen bil 
arbete 45 veckor/år 

Detta skulle leda till en resandereduktion motsvarande 1.800 pkm/år varav 900 pkm med bil. 
16

En beräkning i slutet av 90-talet uppskattar att 0,4 -0,5 miljarder fordonskilometer/år kan 
substitueras med utgångspunkt från den andel, som då arbetade på distans. 17

En annan studie anger potentialen för minskade arbetsresor till 3 %. 18

I Sverige har genomförts en studie, som explicit adresserar frågan om virtuell mobilitet och 
utsläpp, Peter Arnfalks doktorsavhandling, ”Virtal Mobility and Pollution Prevention – The 
emerging role of ICT based communication in organisations and its impact on travel” 19

Studien tar sin utgångspunkt i att 7-8 % av CO2-utsläppen genereras från arbetsrelaterat 
resande, arbetspendling och tjänsteresor. Arbetspendling står för ca 21 % av det totala antalet 
pkm, medan motsvarande för tjänsteresor är ca 10 %. 

I ett tidigare arbete har Arnfalk gjort uppskattningar med avseende på två scenarior 20,
”Business as usual” (inga som helst förändringar antas ske grundat på incitamentsförändringar 
etc.– transportarbetet minskar med endast 0,25 % )  och ett scenario, ”Collabication” 
(Collaboration and Communication) innebärande att dagens absolut ”best practice” på 
området tillämpas brett över hela arbetsmarknaden. Flexibelt arbete skulle då kunna minska 
pendlingsresorna med 12 %. Detta skulle förutsätta att i praktiken alla företag och offentliga 
verksamheter skulle praktisera flexibelt arbete i former som minimerar resandet. Hänsyn har 
heller inte tagits till ev. reboundeffekter. 

15 ) Skåmedal, Jo: Arbete på distans och arbetsformens påverkan på resor och resmönster. Lic. avh. Linköpings 
Universitet, 1999. 
16 ) Arnfalk, Peter: Virtual Mobility and Pollution Prevention. The emerging role of ICT based communication in 
organisations and its impact on travel, Lund 2002. 
17 ) Forsebäck, Lennart: IT är svaret – Men vad var egentligen frågan? IHM förlag, 1998. Ingångsvärden: 8 % av 
arbetskraften arbetar på distans från bostaden i dag/vecka. 75 % av arbetsresorna företas med bil, i genomsnitt 23 
km och med en beläggningsfaktor om 1,1/bil.  
18 ) Engström & Johansson och Rapp & Skåmedal, refererade i ”IT för minskade persontransporter”, Vägverket 
Publ.2002:32, Trivector traffic,  
19 ) Arnfalk, Peter: Arnfalk, Peter: Virtual Mobility and Pollution Prevention. The emerging role of ICT based 
communication in organisations and its impact on travel, Lund 2002. 
20 ) Arnfalk, Peter: Information Technology and Pollution Prevention. Teleconferencing and Telework as Tools 
in the Reduction of Work related Travel. Lic.-avh. Lunds Universitet, oktober 1999. 
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Potentialen måste därför rimligtvis skattas lägre. 6 % kan vara ett rimligare antagande i det 
medellånga perspektivet (2020). 

Rekyleffekter  eller ”rebound effects”, är sådana effekter som motverkar den önskade 
effekten som t.ex. att ett minskat arbetsresande leder till ett ökat resande för inköp och 
service, med konsekvens att vinsten i minskning av transportarbetet äts upp.

De studier som genomförts m h t flexibelt arbete tyder på att rekyleffekterna, t ex i form av 
ökat resande för att göra inköp, är obetydliga. En genomgång av ett stort antal projekt visar 
samstämmigt på att resandet minskar för de personer som arbetar på distans samtidigt som det 
inte sker någon signifikant ökning av icke arbetsrelaterade resor. 21

Möjligheterna att påverka anställda och arbetsgivare att arbeta flexibelt 
Det  finns av allt att döma en stor outnyttjad potential när det gäller flexibelt arbete. 
Skillnaden mellan potential och faktiskt utfall förklaras sannolikt delvis av att flexibelt arbete 
fortfarande står för något nytt och för många – både arbetstagare och arbetsgivare – något 
obekant.
Invanda attityder och vanemönster spelar av allt att döma också en betydelsefull roll. Det 
krävs sannolikt mera information på bred front om sådana attityder skall kunna förändras. 
Erfarenheterna visar ju också att alltfler i Europa och i den övriga Västvärlden ser flexibelt 
arbete som ett tilltalande alternativ. Som exempel kan nämnas Danmark och Nederländerna, 
som enligt jämförande europeisk statistik har en högre andel teleworkers än Sverige. Med 
tanke på att näringsstruktur, demografi m m knappast uppvisar några större skillnader kan 
förklaringen vara att söka i skillnader ifråga om f f a incitamentsstruktur.  
Samtidigt återspeglar naturligtvis gapet mellan potential och faktiskt utfall den praktiska 
verkligheten som den ser ut för svenska arbetstagare och arbetsgivare. Fördelarna upplevs helt 
enkelt inte så stora i förhållande till ett mera traditionellt sätt att arbeta.  Till en del kan detta 
ha en förklaring i att den teknik, som används för f f a kommunikation inte upplevs som 
tillräckligt utvecklad. En kraftfull utbyggnad av bredband till hushållen skulle sannolikt bidra 
till att stimulera flera att arbeta flexibelt.  

Förändrad incitamentsstruktur  

Diskrepansen mellan potential och faktiskt utfall  leder naturligen över till en diskussion om 
de incitament i form av regelverk, skatter, avdragsmöjligheter, bonussystem etc. som 
kringgärdar arbetslivet. Det finns en rad exempel på incitament, som idag talar för ett 
traditionellt sätt att arbeta snarare än att arbeta flexibelt: 

- Möjligheterna att under vissa förhållanden göra avdrag för arbetsresor contra Svårigheterna
att få göra avdrag för arbetsutrymme i bostaden 

- Gratis parkeringsplats på arbetsplatsen utan att detta förmånsbeskattas  contra 
Förmånsbeskattning om arbetsgivaren skulle erbjuda ersättning för arbetsrum och i vissa fall 
utrustning i bostaden 

- Osäkerhetsfaktorer när det gäller vissa arbetsrättsliga aspekter av flexibelt arbete 

21 ) Rapp, Birger och Skåmedal, Jo: ”Telekommunikationers implikationer på resandet”. 
Kommunikationsforskningsberedningen. KFB-rapport 1996:2. 
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- Hyres- och bostadsrätten, som utgår från att bostaden inte skall användas för annat syfte än 
boende

- Plan- och bygglagstiftningen, som ställer olika krav för bostäder respektive arbetsplatser och 
därigenom försvårar en integration. 

Höga boendekostnader, som gör det svårt för många hushåll att hålla sig med ändamålsenliga 
arbetsutrymmen i bostaden. 

I vårt land finns knappast någon policy från samhällets sida som syftar till att främja flexibelt 
arbete. Vissa kommuner har fastställt en sådan policy, med det är ovisst vilken betydelse detta 
har i den praktiska verkligheten.

Åtgärder från statsmakterna sida 

Den ovannämnda s k Distansarbetsutredningen  förordade att staten skulle spela en mera 
aktiv roll när det gäller att främja arbete på distans, t ex genom att föregå med gott exempel. 
Detta har dock knappast följts upp från regeringens sida.  Som ett resultat av arbetet i det av 
regeringen tillsatta ”Forum för IT och Miljö” (Se nedan!) kommer nu att göras en översyn av i 
vilken utsträckning teleworking idag tillämpas i statliga verksamheter 

I USA finns såväl på federal som på delstatlig nivå policies som syftar till att främja 
”telework”.  Federala myndigheter instrueras t ex att undanröja hinder och möjliggöra för alla 
som uppfyller vissa krav att arbeta flexibelt. 22

Som exempel på insatser på federal nivå kan nämnas ”The eCommute program”, som erbjuds 
företag i storstadsområden såsom t ex Philadelphia, LA och Washington DC och som syftar 
till att skapa ekonomiska drivkrafter för företagen att erbjuda sina anställda möjligheten att 
arbeta flexibelt. Programmet innehåller bl a ”utsläppskrediter”, som gottskrivs de företag, som 
låter de anställda arbeta på distans. 23

Ansvaret för eventuella rekyleffekter, som berörts i ett tidigare avsnitt, ligger heller inte hos 
organisationen eller individen utan på högre nivå i samhället, oftast på statlig nivå.  

Skatter, avgifter och subventioner är som nämnts viktiga ekonomiska styrmedel när det gäller 
hur resandemönstren utformas.  Detta visas också av internationella erfarenheter. 

I Holland får t.ex. arbetstagare ekonomiskt bidrag från arbetsgivaren för att kunna utrusta en 
arbetsplats i hemmet. I USA finns det skattelättnader för de som arbetar flexibelt. 24

Många miljörelaterade styrmedel såsom miljölagstiftning och miljömärkning tar inte upp 
persontransporter.

22 Arnfalk Peter: Virtual Mobility and Pollution Prevention. The emerging role of ICT based communication in 
organisations and its impact on travel, Lund 2002. 
23 Arnfalk Peter: Virtual Mobility and Pollution Prevention. The emerging role of ICT based communication in 
organisations and its impact on travel, Lund 2002. 
24 ) Arnfalk, Peter: Virtual Mobility and Pollution Prevention. The emerging role of ICT based communication in 
organisations and its impact on travel, Lund 2002. 
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Krav på rese-  och mötespolicy

Organisationerna, dvs. enskilda företag och statliga verksamheter,  har en nyckelroll när det 
gäller att förändra resemönster. Det kan ligga bära till hands att kräva att såväl enskilda 
företag som statliga verksamheter har en rese- och mötespolicy. Sådana policies kan i sin tur 
med fördel integreras i transportplaner, som kommunerna kan ålägga företag och offentliga 
verksamheter att ta fram. (Se vidare nedan!) 

Rese- och mötespolicies kan också kompletteras med krav på rapportering om resandet
inom organisationen.  

Slutsatser och förslag till åtgärder 

Av centralt intresse är att redovisa ett antal centrala förutsättningar för att stimulera och 
understödja flexibelt arbete i former, som också bidrar till en minskad miljöpåverkan. 
Åtgärderna berör en rad olika aktörer.   

För att underlätta flexibelt arbete behöver vissa skatteregler ses över. Distansarbetaren bör få 
göra avdrag för utnyttjad yta i hemmet, t.ex. i form av schablonersättning per 
distansarbetsdag/vecka. Utrustning, inklusive bredbandsuppkoppling, som behövs för arbetet 
och tillhandahålls av arbetsgivaren bör inte betraktas som skattepliktig förmån. Som ett 
minimum bör det förslag till ändring i Kommunalskattelagen, som redovisades av 
Distansarbetsutredningen genomföras, nämligen att ”arbetstagare, som under beskattningsåret 
i tjänsten arbetat mint 800 timmar i bostaden och som inte har inrättat en särskild del av 
bostaden för sitt arbete, skall medges avdrag för kostnader för arbetsutrymme med 2.000 
kronor respektive 4.000 kronor, beroende på om bostaden är i egen fastighet eller inte”. 
Förslaget skulle i realiteten innebära att arbetstagare i det här aktuella avseendet likställs 
med näringsidkare.

För att såväl berörda organisationer och företag som regering och riksdag ska få en tydlig bild 
av miljöeffekterna av flexibelt arbete är det viktigt att företaget/förvaltningen beräknar 
effekten av övergång till distansarbete/flexibelt arbete med avseende på resavstånd, antal 
arbetsresor och utnyttjad kontorsyta. Förslagsvis kan ansvariga myndigheter, t ex 
Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Vägverket var och en för sig eller i samverkan, ta 
fram en utvärderings- och rapporteringsmall för detta ändamål. Därvid bör också 
eventuella rekyleffekter i form av förändrade bosättningsmönster och sammanträdesresor 
under distansarbetsdagar noteras. 

Det finns också anledning att framhålla betydelsen av att stat, kommuner och landsting kan 
agera föredöme och utgöra goda exempel när det gäller flexibelt arbete. Mot denna 
bakgrund skulle en brett upplagd försöksverksamhet i statliga verksamheter, där dessa 
stimuleras att implementera flexibelt arbete, kunna ge viktiga erfarenheter. Inte minst bör 
statliga verksamheter – på samma sätt som skett inom Statens Energimyndighet – kunna 
implementera flexibelt arbete. I enlighet med vad som föreslogs av den s k 
Distansarbetsutredningen bör flexibelt arbete också implementeras i regeringskansliet.  

Diskussioner kan också tas upp med respektive Kommun- och Landstingsförbunden i syfte att 
på ett motsvarande sätt initieras försöksverksamhet i kommuner och landsting. 
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En sådan försöksverksamhet kan förslagsvis innefatta en brett upplagd satsning på olika 
åtgärder, t ex flexibelt arbete, tele- och videokonferenser, samåkning, ”car pooling”, 
satsningar på att göra det kollektiva resandet mera effektivt m m. Samtidigt bör prövas andra 
incitament, t ex förmånsbeskattning  eller avgiftsbeläggning av idag fria 
parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatsen. I de delar som avser försöksverksamhet i 
kommuner och landsting bör arbetet ske i nära samverkan med det lokala näringslivet. (Jfr 
vidare under Transportplaner nedan!) 

Det finns ett stort behov av informationsinsatser kring flexibelt arbete. I syfte att belysa 
för- och nackdelar, problem och hinder samt hur dessa kan hanteras kan övervägas att uppdra 
åt  regeringen att 
låta  t ex Naturvårdsverket eller annan lämplig statlig verksamhet utarbeta ett 
informationsmaterial, som riktar sig till såväl enskilda företag som offentliga verksamheter 
uppdra åt lämplig offentlig verksamhet att låta anpassa och översätta det s k SAT, Sustainable 
Assessment Tool, som utarbetats av EU-projektet SUSTEL, Sustainable Teleworking, som bl 
a utgör en checklista över  hur skilda former av flexibelt arbete är förenligt med de tre 
dimensionerna av hållbarhetsbegreppet 25

I storstadsregionerna övervägs omfattande investeringar i syfte att öka 
framkomligheten och minska restiderna. I Stockholm kommer dessutom trängselavgifter 
att prövas i detta syfte. Stockholmsregionen präglas av en obalans mellan bostäder och 
arbetsplatser. De södra och östra delarna har ett stort underskott på arbetsplatser, vilket leder 
till omfattande pendling med kollektivtrafik och bil. Ett alternativ eller i varje fall 
komplement till stora investeringar i nya trafikleder som Förbifart Stockholm (ca 15 mdr 
kr) och Österleden (>5 mdr) samt ytterligare investeringar i bussar och tåg för att klara 
efterfrågan under rusningstid skulle kunna vara riktade åtgärder i syfte att underlätta 
flexibelt arbete. Det kan, förutom ovan nämnda exempel på insatser, röra sig om t ex 
välutrustade s k grannskapscentraler eller satellitkontor i främst södra och östra 
Storstockholm. 26Därigenom nyttiggörs också den omfattande bredbandssatsningen. 
Regionplanen för Stockholm diskuterar inte denna fråga. Regeringen skulle emellertid mycket 
väl kunna aktualisera frågan, t.ex. genom tilläggsdirektiv till Stockholmsberedningen.  

Även generellt sett bör man kunna väga utbytet av statliga investeringar som nyttiggör 
den bredbandssatsning som genomförts och genomförs mot investeringar i vägar och 
järnvägar.

Inom ramen för det regionalpolitiska arbetet finns en betydande potential att skapa 
arbetstillfällen i glesbygdsområden genom s k distribuerat arbete, distansarbete, utlokalisering 
av statliga verksamheter och s k call centres. Regeringen bör uppdra åt lämplig myndighet, att 

25 EU-projektet SUSTEL, ”Sustainable Teleworking”, www.sustel.org 
26

Satellitkontor innebär att flera medarbetare från ett och samma företag men med olika uppgifter och 
funktioner och framförallt med olika enhetstillhörighet i företaget sammanförs ”under ett tak".Men det är inte 
nödvändigt att man skall ha samma arbetsgivare för att kunna jobba "under samma tak" och kanske också 
använda viss gemensam utrustning eller repliera på vissa gemensamma tjänster. De s k grannskapscentralerna, 
baserar sig på just denna tanke.
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pröva möjligheterna att göra arbete i glesbygd mera attraktivt och härigenom dels dämpa 
trafikutvecklingen i storstäderna, dels skapa sysselsättning i andra regioner. 

Flexibelt arbete bör också föras in som en naturlig del i samhällsplaneringen. Regeringen 
kan i kontakter med t ex Boverket och Vägverket verka för att en sådan integration kommer 
till stånd.

Virtuella möten/Tele/videokonferenser m fl liknande lösningar 

Omfattning 
Våra affärsresor, som ofta företas med bil eller flyg, svarar för en betydande miljöbelastning.  
Samtidigt representerar de en stor kostnad för företag och offentliga verksamheter.  
Affärsresorna i våra företag beräknas kosta ca 54 miljarder kronor årligen.  27

Det s k långväga resandet (> 10 mil) utgör idag ca 35 % av det totala resandet. Av detta
resande, som till alldeles övervägande del sker med bil eller flyg, utgör i sin tur ca 30 % 
affärsresor. 28  Drygt 12 % eller ca 15 miljarder personkilometer av det totala resandet kan 
hänföras till tjänsteresor. 

Med virtuella möten menas sådana möten som kan företas på distans i realtid med teknikens 
hjälp, såsom telefon- och videokonferenser samt webbkonferenser (Internetbaserade möten 
via en dator). Telefonkonferenserna kan vara möten med hjälp av flerpartssamtal och/eller 
konferenstelefon, via fast eller mobil kommunikation. Videokonferenstekniken erbjuder ett 
spann från enkla bildtelefoner till välutrustade studior med flera monitorer, kameror och 
annan utrustning inkopplade som stöd. Webbkonferenser uppvisar stor mångfald, men några 
vanliga funktioner är IP-baserad bild och ljudkommunikation, möjlighet till bildpresentation, 
fildelning och chat. 

Det finns anledning att tro att några innovationer, som nu börjar växa fram på marknaden, 
webbkameror och 3G, kan göra virtuella möten betydligt mera attraktiva ur 
kostnads/nyttosynpunkt. 29

3G kan i framtiden också ge videokonferenserna helt nya användningsområden. Det blir 
möjligt att oavsett var man befinner sig med acceptabel bildkvalitet delta i en videokonferens 
som anordnas från en videostudio. Samtidigt möjliggörs flerpartskommunikation med bild 
oavsett var aktörerna befinner sig. De begränsningar som idag finns och som framförallt 
består i att de som deltar i en videokonferens måste resa till en särskild studio kommer med 
3G inte längre att utgöra något hinder. Såvitt kan bedömas kommer också de sammantagna 
kostnaderna för att genomöra en videokonferens att kunna sänkas, något som gör konferenser 
över video än mera attraktiva.

27 ) SIKAs årsbok 2003. Transporter och kommunikationer.  
28 Arnfalk, Peter: Virtual Mobility and Pollution Prevention. The emerging role of ICT based communication in 
organisations and its impact on travel, Lund 2002. &  Steen, Peter et al. :”Färder i framtiden. Transporter i ett 
bärkraftigt samhälle”. KFB-Rapport 1997:7 
29 ) Jfr bl a Formanek, Mikael och Gustafsson, Tobias: Virtuella möten – Hur kan användandet inom offentlig 
sektor öka? Examensarbete Inst- för Datavetenskap. Linköpings Universitet, 2003-10-27.  
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Virtuella möten, dvs. tele- och videokonferenser etc. erbjuder ett alternativ till kostsamma, 
miljöbelastande och tidskrävande tjänsteresor. Miljöargumentet går alltså hand i hand med 
ekonomiska argument. Tele/videokonferenser kan dessutom bidra till att minska belastningen 
på mötesdeltagarens yrkesmässiga och privata sociala sfärer. Virtuella möten kan alltså 
erbjuda win-win-win lösningar som alternativ till resandet. I likhet med vad som gäller för 
flexibelt arbete kan statliga verksamheter agera som goda föredömen. För detta talar också 
den våg av utlokaliseringar, som gjorts och som idag av allt att döma genererar ett omfattande 
resande mellan olika myndigheter.  

Tele- och videokonferenser framstår för alltfler företag och offentliga verksamheter som ett 
starkt tilltalande alternativ till ”rutinresandet” till möten och sammanträden här hemma – men 
i hög grad också till andra länder. Bl a ekonomins globalisering, det växande internationella 
samarbetet liksom EU-medlemskapet har av allt att döma bidragit till att också det globala 
rutinresandet ökat i omfattning.

Enligt en studie som genomförts av Statens Institut för Kommunikationsanalys ökar 
användandet av telebildkonferenser snabbt även om det sker från en låg nivå. 30 Andelen av 
de sysselsatta i åldrarna 15-84 år, som använt bildtelefon var 1997 1,3 %. Året därpå, 1998, 
hade motsvarande ökat till ca 3,6 %, dvs. i det närmaste en tredubbling under ett år. Under 
påföljande tvåårsperiod 1998-2000 ökade deltagandet i tele/videokonferenser till ca 8 %. 31

LCA-analys av bildkonferens 

CIT, Chalmers Industriteknik Ekologik, har genomfört en LCA-studie, som tar sin 
utgångspunkt i att en person reser från Stockholm till Göteborg för att sammanträda med ett 
antal där boende personer alternativt genomför en bildkonferens. 32  Mötet antas ta 3,5 
timmar. För det fysiska mötet innefattas i kalkylen endast drift med tåg respektive flyg, dvs 
inte underhåll, tillverkning och restprodukthantering, eftersom data är ofullständiga. Utfallet 
av kalkylen blir mot den bakgrunden gynnsamt sett ur det traditionella mötets perspektiv. 

Slutsatserna från jämförelsen kan sammanfattas i följande 

• Bildkonferensen ger ett dramatiskt lägre potentiellt bidrag än flygtransportens 
bränsleförbrukning till de miljöeffekter som studerats (resursutarmning, växthuseffekt, 
försurning, övergödning och fotooxidantbildning).

• Bildkonferensens potentiella miljöpåverkan enligt ovan är ungefär likvärdig med den för 
tågresans elförbrukning om bildutrustningen utnyttjas relativt ofta och stängs av mellan 
sändningarna (högt och smart utnyttjande, scenario 30 tim/vecka) 

• Om bildutrustningen utnyttjas sällan och står i standby-läge under lång tid (scenario 5 
timmar/vecka) ger bildkonferensen ett något större potentiellt bidrag än tåget till de aktuella 
fem miljöeffekterna.  

30 ) Kommunikationsundersökningen 1997 resp. 1998, Statens Institut för Kommunikationsanalys. 
31 ) SIKA 2003. 
32 ) Livscykelanalys av bildkonferens – en jämförelse med andra kommunikationssätt. Sammanfattning. Ulf 
Östermark och Elin Eriksson, CIT Ekologik. Göteborg 1998-04-06 
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Miljöbelastningen för bildkonferenssystemet åstadkoms alltså genom att systemet används 
relativt lite, dvs resurser och emissioner som uppkommit i samband med tillverkningen skall 
fördelas på relativt få timmar. Om dessutom standby-tiderna är långa förbrukar systemet 
energi som inte nyttiggörs. På ett motsvarande sätt gäller för de nät som används för 
kommunikationen att den relativa miljöbelastningen blir starkt begränsad under förutsättning 
att systemen verkligen används.  

Det finns starka, snävt företagsekonomiska motiv för företag och offentliga förvaltningar att 
ersätta så mycket som möjligt av det traditionella resandet till sammanträden med tele- eller 
bildkonferenser. I takt med att systemen används alltmer frekvent ökar lönsamheten 
ytterligare, samtidigt som systemet blir alltmer överlägset när det gäller minskad 
miljöpåverkan också i jämförelse med resor med tåg.  

Det är framförallt med bil- och flygresor som bildkonferensen skall jämföras om man ser till 
miljöpåverkan. I den ovannämnda studien ger alternativet flyg + flygbuss ett bidrag till 
växthuseffekten uttryckt i CO2-ekvivalenter, som är mer än 100 gånger större än alternativet 
bildkonferens, beroende på utnyttjandegrad av systemet. 

Effekter på resandet 
Liksom är fallet med flexibelt arbete förs en diskussion i vad mån tele/videokonferenser 
spelar en substituerande eller kompletterande roll eller om de rentav leder till ett nygenererat 
resande. En studie av fyra svenska verksamheter visar att den substituerande rollen står för 
den mest betydelsefulla effekten (ca 50 % - > 80 %), samtidigt som den kompletterande rollen 
bedöms som mindre relevant (10 % - 40 %). Den nygenererande effekten bedöms som 
obetydlig. 33 Detsamma gäller andra ev. ”rebound effects” 

Denna bild får stöd i de studier som gjorts internationellt.  34

Den tidigare nämnda studien baserad på en jämförelse mellan scenariorna ”business as usual”  
och ”collabication” ger också för tele/videokonferenser ett starkt utfall med stora skillnader 
mellan ”business as usual” (baserat på användandet av tele/videokonferenser 1999) och ett 
scenario, ”Collabication”  , (baserat på ett mera omfattande användande i företagen med 
signifikanta effekter på tjänsteresandet) Det senare scenariot skulle innebära en långsiktig 
potential om 50 % motsvarande en reduktion av CO2-utsläpp om ca 750.000 ton/år. 35

Några andra studier indikerar att videokonferenser kan ersätta 30-50 % av tjänsteresorna.36

Slutsatser/förslag till åtgärder 

Statliga, regionala och kommunala myndigheters användning av virtuella möten är i dagsläget 
mycket begränsad.37 Samtidigt är det uppenbart att delar av rutinresandet med fördel kan 

33 ) Arnfalk, Peter: Virtual Mobility and Pollution Prevention. The emerging role of ICT based communication in 
organisations and its impact on travel, Lund 2002. Studien avser bl a Telia AB, Skånska Lantmännen och Tetra 
Pak.
34 ) Rapp, Birger och Skåmedal, Jo: ”Telekommunikationers implikationer på resandet”. 
Kommunikationsforskningsberedningen. KFB-rapport 1996:2. 
35 ) Arnfalk, Peter: Virtual Mobility and Pollution Prevention. The emerging role of ICT based communication 
in organisations and its impact on travel, Lund 2002. 
36 ) Vägverket Rapport 2002:32 
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ersättas med tele/videokonferenser i en rad olika verksamheter. Här har bl.a. Vägverket varit 
en föregångare och erfarenheterna härifrån borde lyftas fram. Vägverket och några andra 
myndigheter kan t.ex. få i uppdrag att ta fram vägledningsmaterial inklusive 
motivationsåtgärder. Andra strategiskt viktiga ”ledstjärnemyndigheter” är Miljödepartementet 
och Naturvårdsverket.
Såsom berörts ovan kan tele/videokonferenser med fördel inkluderas i rese- och mötespolicys. 
En mötespolicy inkluderar både fysiska och virtuella möten och lägger därmed grunden för en 
organisations arbete med att optimera sina anställdas mötesvanor. Det bör övervägas att 
ålägga statliga verksamheter att införa sådana policies och att härvid sätta upp tydliga mål, 
som  kan följas upp. Sådana krav kan också innefattas i regeringens regleringsbrev till olika 
myndigheter.

Tjänsteresandet är för många organisationer den i särklass största källan till miljöbelastning. 
Uppföljning och redovisning sker dock relativt sällan. Detta gäller även för virtuella 
mötesformer.  Krav och/eller rekommendationer skulle exempelvis kunna ställas på att 
arbetsrelaterat resande inkluderas i miljörapporter, miljöredovisningar, 
årsredovisningar.

I syfte att lyfta fram goda exempel bör en dialog stimuleras mellan offentliga verksamheter 
och näringslivet. Förebilder för en sådan dialog kan man finna inom t.ex. Bygga Bo 
dialogerna,38. Av stort intresse är också den utredning som Miljöpiloterna inom de statliga 
myndigheterna gjorde 1999, ”Att Resa eller inte Resa”. 39

Konkret föreslogs bl a att ”traktamente”, dvs. en form av bonus, skulle utgå för deltagande i 
tele/videomöten liksom att varje traditionellt möte uttryckligen måste motiveras. 
Utredningens förslag bör kunna läggas till grund för det vidare arbetet med resepolicies i 
offentliga verksamheter.  
En betydande stimulans skulle naturligtvis ligga i att, på basis av minskade kostnader för rese- 
och sammanträdeskostnader, låta företaget/verksamheten och de anställda dela på den vinst 
som uppkommer. 
Det kan också övervägas att från svenskt håll ställa kravet att en ökande andel av möten som 
företas inom ramen för EU-samarbetet bör ske virtuellt, för att öka samarbetets effektivitet 
och minska dess kostnader, inte minst miljömässigt. Det förefaller också rimligt att EU-
kommissionen tar fram en mötespolicy, och verkar för att sprida detta inom EU.
Trots den stora miljöbelastningen är arbetsrelaterade resor inte inkluderade i de flesta 
miljörelaterade styrmedlen. Exempel på områden, som kan behöva ses över är offentlig 
upphandling av persontransporter, miljörapportering, och transportrelaterade miljökrav vid 
etablering av verksamheter. Vidare skulle ett uppdrag till PBL- och miljöbalkskommittén 
kunna ges att utreda krav på grönare transportplaner, och miljöprövning av större 
transportalstrande verksamheter bl a med avseende på juridiska förutsättningar
Persontransporter förekommer heller inte explicit i system för miljöledning och 
miljömärkning. Det gäller t ex det dominerande miljöledningssystemet ISO 14 001, och 
undantas därför oftast. Nordens och EU:s miljömärkningssystem (Svanen och Blomman) 
inkluderar inte transporter över huvud taget. En dialog bör kunna inledas med de organ som 

37 Se bl.a. Formanek och Gustavsson, (2003): ”Virtuella Möten – Hur kan användningen inom offentlig 
verksamhet ökas?” Linköpings Tekniska Högskola.    
38 Tänk nytt, tänk hållbart! - dialog och samverkan för hållbar utveckling (SOU 2001:20. Se: 
http://www.sou.gov.se/mvb/tidigareverksamhet/naringsliv/byggabo/index.htm 
39 ) Rapport ”Att resa eller inte resa”. Resor/videokonferenser inom ramen för miljöledning i offentlig 
förvaltning. Boverket, maj 1999. 



13

utvecklar standarder för ledningssystem och märkning, för att se över möjligheterna att lyfta 
fram persontransportfrågan.    
Det finns också skäl att göra en närmare analys av vilka mötesformer som gynnas respektive 
missgynnas i dag. RSV skulle t ex kunna ges i uppdrag att utreda hur 
förmånsbeskattningen kan anpassas för att stimulera individer att i högre grad välja de 
virtuella mötesalternativen. I ett sådant sammanhang skulle också kunna värderas möjligheten 
för skattelättnader för utrustning, investeringsbidrag för mindre organisationer.   

Förslag från Forum för IT och Miljö 

En viktig faktor för hur väl man lyckas med införandet och utvecklingen av flexibelt arbete är 
incitament i form av styrmedel. Generella styrmedel får bedömas ha begränsad effekt när 
det gäller s k  organisationsrelaterat resande. Detta sammanhänger delvis med att det finns en 
diskrepans mellan vem som står för kostnaderna och vem som har initiativet, vem som ”äger 
frågan”.
Flexibelt arbete: arbetsgivaren betalar sällan pendlingsresor och har därför svagare incitament 
att främja flexibelt arbete. Slutsatsen ligger nära tillhands att incitament bör skapas, som 
motiverar arbetsgivaren att implementera flexibelt arbete. 
Tele/videokonferenser och andra former av virtuella möten: arbetstagaren betalar inte 
kostnaderna för tjänsteresor och har därför att svagare incitament att tillämpa det virtuella 
alternativet. Slutsatsen ligger nära tillhands att incitament bör skapas, som stimulerar 
arbetstagaren att välja det virtuella alternativet. 

Dessa frågor har varit föremål för en hel del diskussioner inom ramen för det av regeringen 
tillsatta Forum för IT och Miljö. Forumet fastställde vid sitt  sammanträde 2004-04-26 ett 
antal förslag med avseende på bl a hur flexibelt arbete och avvändandet av 
tele/videokonferenser skall kunna stimuleras. 40 De ligger i flera avseenden nära de förslag 
till åtgärder som redovisats ovan. 

När det gäller flexibelt arbete föreslås bl a att den av regeringen tillsatta IT-politiska 
styrgruppen ges i uppdrag att göra en genomgripande översyn av de ekonomiska ramverk 
som påverkar området flexibelt arbete. Härvid avses också prövas frågan om avdrag för 
arbetsutrymme i bostaden, användande av utrustning i hemmet, t ex bredband, som icke 
skattepliktig förmån vid distansarbete liksom frågan om minskade direkta och indirekta 
avdragsmöjligheter för pendling med bil. Vidare förslås att en kartläggning görs av vad som 
gjorts och görs inom statliga verksamheter inom området distansarbete/flexibelt arbete. 

Forum för IT och Miljö föreslog också att Arbetsmarknadsverket och Arbetsmiljöverket i 
samråd med Naturvårdsverket söker utveckla en utvärderings- och rapporteringsmall för 
att kunna utvärdera den faktiska miljömässiga effekten av flexibla arbetsformer.  

Arbetsmiljöverket förslås också få i uppdrag att i samverkan  med berörda myndigheter ta 
fram ett informationsmaterial kring flexibelt arbete.

Forum för IT och Miljö redovisade också ett antal förslag med anknytning till virtuella 
möten (tele/videokonferenser etc,). Det gäller bl a uppdraget att göra en genomgripande

40 ) Handlingar vid avslutande möte i Forum för IT och Miljö 2004-04-26. 
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översyn av ekonomiska ramverk i enlighet med ovan samt uppdraget att utveckla  en 
utvärderings- och rapporteringsmall  liksom rutiner för rapportering av arbetsrelaterat resande. 

Regeringen föreslås också uppdra åt ett antal ”försöksmyndigheter” att utveckla mötes- och 
resepolicies med uppföljningssystem där virtuella möten innefattas. 

I likhet med vad gäller flexibelt arbete föreslås också utarbetas ett informationsmaterial 
kring virtuella möten, som riktar sig till såväl enskilda företag som offentliga verksamheter 
och som bl a inkluderar goda exempel. 

Förslagen kommer nu (med början april 2004) att närmare värderas inom regeringskansliet 
och i den s k IT-politiska strategigruppen inför den IT-proposition som regeringen avser 
presentera 2005. 

Några andra områden för substitution med en möjlig CO2 effekt

E-handel
Hushållens inköpsresor f a handla livsmedel och andra dagligvaror har med rätta kallats ”de 
glömda godstransporterna”. För en personbil som används för transport av dagligvaror antas 
energianvändningen ligga vid 30 kWh/tonkm, medan motsvarande transporter med lastbil 
svarar för en energianvändning motsvarande ca 0,70 kWh/tonkm. 41 Hushållens inköpsresor 
av livsmedel står för ca 6 % av hela transportsektorns energianvändning. 42

Såväl svensk som internationell forskning visar att potentialen att minska energianvändning 
och emissioner är särskilt stor när det gäller hushållens e-handel av dagligvaror. Potentialen 
bestäms av
– andelen hushåll som e-handlar 
– befolkningstätheten i området och
– vilken distributionsmetod som används liksom fyllnadsgraden i distributionsfordonet .

 Vid distribution med paketbilar kan vinster v g utsläpp av HC, NOx och CO2 göras 
motsvarande 43

Vid 10 % e-handel – 5 % 
Vid 25 % e-handel – 10-20 % 
Vid 50 % e-handel – 25-35 % 

Samtidigt bör framhållas att de möjliga effekterna är osäkra, inte minst med hänsyn till 
omfattningen av hushållens e-handel och fyllnadsgraden i distributionsbilarna. 44 Vidare avses 
i kalkylen bara tätort. I en rapport 45 preciseras ytterligare några krav för att e-handel skall ge 
mindre utsläpp. Medelinköpet vid e-handel bör vara 3,5 ggr så stort som vid traditionell 
handel. Leveransrundan för distributionsfordonet bör vara 50-90 kilometer. 

41 ) Steen, Peter et al.: ”Färder i framtiden. Transporter i ett bärkraftigt samhälle” Forskningsgruppen för 
miljöstrategiska studier. KFB-rapport 1997:7 
42 ) Vägverket Rapport 2002:32 
43 ) Jfr Forsebäck, ”Goda exempel”, www.telia.se/miljo, Cairns, Sally: Home Delivery: the environmental 
implications. ESRC Transport Studies, University College London, 1999, Intervju med Sally Cairns 1999-06-06 
samt, Jönsson, G, Orremo, F & Wallin, C: ”IT, mat & miljö” i  ”MegaByte – IT för en bättre miljö” 
(Naturvårdsverkets förlag 1999) 
44 ) ”It för minskade persontransporter”, Vägverket Publ. Nr 2002:32, Trivector. 
45 Vägverket Rapport 2002:32 
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Sammanfattningsvis kan sägas att potentialen att minska trafikarbetet och därmed 
utsläpp av CO2 är betydande men svår att kvantifiera. 

När det gäller hushållens e-handel av vissa  s k sällanköpsvaror kan – beroende på 
transportsätt och formerna för distribution till konsumenten – miljöbelastningen vara 
oförändrad eller rentav öka vid en jämförelse med handel direkt i en butik. 46 En bok eller en 
CD-skiva, som näthandlas i Sverige från ett amerikanskt e-handelsföretag, kan t ex komma att 
fraktas som ett stycke gods med flyg, något som av allt att döma ökar miljöbelastningen i 
jämförelse med ett traditionellt inköp i en bok – eller musikhandel, som kanske ofta görs i 
kombination med andra ärenden och en annan resa. 

S k ”shopping bots” eller sökmaskiner innebär redan idag en betydande potential att reducera 
hushållens sökresor för att finna ”rätt” produkt med avseende på pris och kvalitet. 

Praktiskt taget alla sökresor kan elimineras både när det gäller enklare ärenden (närmsta bank, 
postkontor, apotek, restaurang, dagligvarubutik, systembolag etc. ) och ifråga om t ex inköp 
av kapitalvaror (hushållsmaskiner/vitvaror) eller bostadsrätter och villor.

I princip all e-handel som sker idag blir i framtiden möjlig att utföra genom 3G. Detta innebär 
att det blir enklare och mera attraktivt att handla över nätet. Beställningar kan göras exv. i 
samband med resa till och från arbetet. Detsamma gäller bankärenden och aktieaffärer, där 
redan dagens WAP-baserade teknik ger betydande möjligheter.   

Hushållens näthandel (B2C) är dock begränsad i jämförelse med företags och offentliga 
verksamheters handel över nätet (B2B och B2G), som bedöms stå för ca 90 % av all 
elektronisk handel. Till den ovan beskrivna potentialen att minska emissionerna skall här 
läggas en än större möjlighet att reducera lagerhållandet, f f a genom att behovet av s k 
mellanlagring helt kan elimineras.  

Externetableringar svarar för en starkt växande trafik med f f  a bil. Till en del kan e-handel 
och handel vid s k externetableringar ses som kommunicerande kärl, där en minskning eller 
ökning av någondera företeelsen får motsvarande effekter för den andra. I detta sammanhang 
bör också uppmärksammas den lagstiftning m fl åtgärder som införts eller tillämpas i andra, 
jämförbara länder.  Detta gäller inte minst den lagstiftning för reglering av stormarknader som 
finns i t ex Danmark, Finland och Norge. 47

”E-banking” och ”M-banking”  

E-banking och M-banking, dvs hantering av bankärenden via Internet eller en mobil,  har 
också en potential att leda till minskade transporter till och från bankontor. När bankkontoren 
läggs ned minskas också behovet av uppvärmd lokalyta. 

46 ) Cairns, Sally: Home Delivery: the environmental implications. ESRC Transport Studies, University College 
London, 1999, Intervju med Sally Cairns 1999-06-06 samt, Jönsson, G, Orremo, F & Wallin, C: ”IT, mat & 
miljö” i  ”MegaByte – IT för en bättre miljö” (Naturvårdsverkets förlag 1999) 
47 ) Karin Lundgren, Envia,  Utkast till rapport “Internationell studie av mobilitetsplaner och annan 
förprövning av transportintensiva verksamheter”; Utkast v 3, Vägverket.
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Med hänsyn till att bankärende sällan utgör en huvudresa blir potentialen dock mindre jämfört 
med hushållens inköp av dagligvaror. 

Distansutbildning
Distansutbildning tillämpas idag inom hela utbildningsområdet: På gymnasienivå, inom 
universitet och högskolor liksom mellan universitet och högskolor (nationellt och 
internationellt) och inte minst när det gäller företagens fort- och vidareutbildning. Inom detta 
senare område, bedöms distansutbildning ha den största potentialen. 48

Den teknik som används är i huvudsak densamma  som vid distansarbete. Vid sidan av 
datakommunikation/e-post lärare – elever ökar nu användandet av videokonferenser kraftigt. 
Denna utveckling kommer av allt att döma att accentueras kraftigt i takt med att 
bredbandsnätet byggs ut, något som bl a leder till dramatiskt förbättrad bildkvalitet. 

Potentialen att minska emissionerna ligger  - liksom är fallet med distansarbete - i minskade 
persontransporter (för elever och/eller lärare) liksom i en avmaterialisering (mindre behov av  
lokaler för undervisning, användande av digitala läromedia, som ersätter de pappersbaserade 
m m) 

3G skapar sannolikt särskilda möjligheter när det gäller distansutbildning. Det blir lättare att 
aktivt använda spilltid, studera under resa etc. Särskilt när det gäller företagens fort- och 
vidareutbildning möjliggör 3G att arbete och studier kan varvas på ett smidigt sätt. Samtidigt 
förbättras möjligheterna till interaktion med lärare/handledare dramatiskt. Det blir också 
möjligt att mobilt studera med användande av utrymmeskrävande applikationer, t ex grafik, 
ritningar och bilder. 

Sammanfattningsvis finns en potential, som dock inte kan kvantifieras då statistiskt 
underlag saknas. 

Telemedicin 
Telemedicinen ger idag möjligheter att ersätta en hel del av resandet med konsultationer och 
diagnostik över nätet. 

Teleradiologi och digital röntgen används sedan lång tid tillbaka vid de flesta svenska 
sjukvårdsinrättningar. 49

Exempel på tillämpningar av telemedicin som håller på att växa fram inom andra områden av  
vården är  t ex öron, näsa, hals och hud liksom ultraljudsundersökningar, EKG och röntgen. 
Enligt uppskattningar som gjorts  rör det sig om ca  300.000 resor  årligen bara i Stockholm 
läns landsting, som kan sparas in. Allt talar för att motsvarande möjligheter finns i alla andra 
landsting.

48 ) Forsebäck, Lennart: IT-baserade lösningar med potential att minska utsläpp av växthusgaser – en översikt. 
Miljöteknikdelegationen, Rapport 2000:1 
49 ) Forsebäck, Lennart: IT-baserade lösningar med potential att minska utsläpp av växthusgaser – en översikt. 
Miljöteknikdelegationen, Rapport 2000:1 
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En svensk studie visar på en betydande potential att minska resande och därigenom 
CO2 emissioner som ett resultat av telemedicin. 50 Samtidigt bör betonas, att statistiken 
inte möjliggör några vidare slutsatser. 

Transportplaner
Arbetsrelaterade person- och godtransporter kan framförallt påverkas och miljöanpassas av 
den organisation som genererar dessa. Upprättande av en mobilitetsplan blir en stark 
drivkraft för en organisation att se över och skapa mer optimala arbetsrelaterade transporter. 
Modeller för detta finns i vissa andra länder, bl a i Italien. 

I vårt land finns idag begränsade möjligheter för samhället att begränsa den trafik som alstras 
genom arbetsrelaterat resande. Det gäller såväl i samband med nyetableringar som i samband 
med redan etablerade verksamheter. 

Helt konkret saknar t ex landets kommuner instrument att söka påverka ett företag att förmå 
de anställda att t ex arbeta på distans, resa kollektivt, samåka till jobbet eller att använda sig 
av bilpooler som ett alternativ till förmånsbilar liksom att använda sig av 
tele/videokonferenser som ett alternativ till traditionella tjänsteresor. 

I vår omvärld finns sådana instrument, ibland i form av program för s k ”Mobility 
Management”. Frågan diskuteras också inom EU.51. I en rapport från Kommissionen föreslås 
att de 500 största städerna i EU, de med fler än 100 000 invånare, åläggs att utveckla och 
implementera särskilda miljö- och transportplaner. Instrumentet beskrivs som ett stöd för 
de lokala (kommunala) myndigheterna att förbereda och implementera sådana planer. 

Enligt uppgift finns redan system med lokala/kommunala transportplaner i ett antal 
medlemsländer. Bl a Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna och Storbritannien har redan 
sådan lagstiftning.  52Kommissionen förordar alltså nu att motsvarande lagstiftning skulle 
kunna införas på gemenskapsnivå.   
I bl a Finland, Norge och Danmark finns idag lokala eller regionala instrument, som gör det 
möjligt att förhindra eller föreskriva villkor för etablerandet av externa köpcentra. 53

I Nederländerna har det sedan 1989 funnits planeringsregler för transportintensiv verksamhet, 
det så kallade ABC-systemet, som syftar till att reglera all besöksintensiv och trafikalstrande 
verksamhet, dvs. inte bara externhandel. Syftet är att styra etableringen av verksamheter till 
platser som kan nås även utan bil, liksom att öka tillgängligheten för alla resenärer och 
samtidigt minska trängseln och trafikökningen. Regelsystemet har nu tagits ur drift och ses 
över, bl a med hänsyn till de regionala olikheter som finns. 

Flera städer, bl a Amsterdam, tillämpar dock system liknande ABC-systemet med positiva 
resultat.

50 ) Granskning av miljöeffekter, ekonomiska effekter och kvalitetseffekter vid införandet av 
Telemedicin 
Författare: Maria Elander, Teknisk Fysik, Lunds Tekniska Högskol, december 2002 
51 Meddelande från kommissionen till rådet Europa parlamentet, Europeiska, ekonomiska och sociala kommittén och region kommittén –

formulering av en temainriktad strategi för stadsmiljö.

52 ) Karin Lundgren, Envia,  Utkast till rapport “Internationell studie av mobilitetsplaner och annan 
förprövning av transportintensiva verksamheter”; Utkast v 3, Vägverket.
53 ) Karin Lundgren, Envia,  Utkast till rapport “Internationell studie av mobilitetsplaner och annan 
förprövning av transportintensiva verksamheter”; Utkast v 3, Vägverket.
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Även i Storbritannien finns regelsystem som avser krav på tillgänglighet, utbudet av olika 
färdmedel m m i samband med etablerandet av verksamheter 
Det brittiska transportdepartementet arbetar för närvarande med att ta fram nya riktlinjer för 
utformningen av de länsvisa transportinvesteringsplanerna.   
När det gäller företagsetableringar har Storbritannien valt att lyfta fram behovet av de  s k 
”gröna transportplanerna” som ett stöd för att lösa transportproblemen 
Regeringen vill uppmuntra till frivilliga åtaganden att genomföra transportplaner. I syfte att 
föregå med gott exempel söker man genomföra transportplaner i samband med all statlig 
verksamhet.  

I samband med att frågan nu kommer att diskuteras vidare inom Kommissionen och bland 
medlemsländerna skapas också en praktisk möjlighet att föra ut frågan för en bred 
diskussion i Sverige, där det idag knappast finns några verkningsfulla instrument för 
kommunerna att begränsa trafikträngsel och CO2-utsläpp. 
Även om kommunala transportplaner internationellt sett i första hand används i syfte att söka 
begränsa arbetsrelaterade resor finns också exempel på användning i syfte att påverka 
lokalisering och närmare utformning av externetableringar, idrottsanläggningar m fl starkt 
trafikgenererande verksamheter. 54

Skäl talar för att frågan om transportplaner som ett instrument i samhällsplaneringen och 
miljöarbetet förs ut i en omfattande remissrunda, inte minst naturligtvis bland landets 
kommuner. 

Väginformatik och dynamisk ruttplanering  

Väg- eller transportinformatik eller telematik är de sammanfattande benämningarna på 
skilda system för att med hjälp av IT-baserade lösningar av skilda slag stödja och underlätta 
trafik- och transportarbetet. I engelskan används oftast termen ”Road Transport 
Informatics” eller ITS, Intelligent Transport Systems.

De flesta tillämpningar har i första hand utvecklats för att uppnå ökad framkomlighet i 
trafiken, men de kan också ha effekter på miljön. De olika systemen kan i varierande grad 
förväntas bidra till en minskning av utsläppen av CO2. Det gäller för såväl gods- som 
persontransporter.

I en rapport från Vägverket anges ett antal teoretiska effekter på miljön: 55

Totalt trafikarbete 
Trafikarbetet i särskilt känsliga områden 
Hastigheter och körförlopp på länk 
Antal stopp och retardationer i korsningar 
Frekvens kökörning på överbelastad motorväg 
Tomgångskörning vid stopp i korsning 
Antal förflyttningar 

54 ) Karin Lundgren, Envia,  Utkast till rapport “Internationell studie av mobilitetsplaner och annan 
förprövning av transportintensiva verksamheter”; Utkast v 3, Vägverket.
55 ) Att bedöma och beräkna effekter av väginformatikåtgärder Vägverket Publikation 2002:107 
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På grundval av studier som genomförts i Göteborgsregionen uppskattar Vägverket att 
emissionerna totalt sett kan begränsas med 15 – 25 % vid användande av olika 
väginformatiksystem. 56

När det gäller begränsning av CO2 har Tfk analyserat några ITS-åtgärder och gjort en 
översiktlig bedömning. 57 I studien antas effektivisering av transporter med väginformatik på 
både kort och lång sikt leda till en måttlig minskning. Effekterna av respektive IT-hjälpmedel 
som effektiviserar godstransporter och utvecklade logistikcentra/omlastningspunkter anges 
som måttliga i det kortare tidsperspektivet och som mera betydande på lång sikt. 
Fem olika systemtyper 
Systemen, som har tillämpningar för såväl personresor som för varutransporter, brukar delas 
in i fem huvudkategorier 58:

– System för trafikstyrning 

– Trafikinformationssystem  

– Vägvisningssystem  

– Automatiska betal- eller avgiftssystem  

– System för hastighetsanpassning (ISA) 

Många av systemen syftar till att öka framkomligheten i trafiken, något också ger positiva 
miljöeffekter. Samtidigt finns risker för att ökad framkomlighet resulterar i ”rebound effects” 
i form av ytterligare, nygenererad trafik. Konkret består riskerna i att ökad framkomlighet 
frigör både tid och resurser, som kan användas för nya transporter. Om t ex ruttplanering leder 
till färre fordon, kortare transportsträckor och mindre drivmedel sjunker rimligtvis priset på 
transporter och efterfrågan ökar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta ITS system har en potential att reducera utsläpp av 
CO2, men att de knappast isolerat får bedömas ha så stor effekt. 

Om de olika systemen skall få påtagliga och robusta positiva miljöeffekter bör de därför 
kombineras med andra incitament, t ex ökade rörliga kostnader och/eller sänkta 
hastigheter.  

Trafikstyrning syftar bl a till att bättre utnyttja befintlig kapacitet. Möjligheterna att styra 
flödet av trafik innebär också en möjlighet att ge prioritet åt vissa trafikslag, t ex kollektiv 
trafik.

Exempel på sådana system är t ex trafiksignalsstyrning, prioritering av kollektivtrafik och 
motorvägsstyrning. Till detta skall läggas möjligheterna till störningshantering. Det enklaste 
och tidigaste exemplet på trafiksignalsstyrning är den s k ”gröna vågen” i signalerna. Men när 
fler och fler trafiksignaler länkas samman ökar behovet av dels samordning/samkörning i en 
centraldator, dels ökad visuell kontakt/avläsning med t ex videokameror.  

56 ) Vägverket. Regionalt program för väginformatik 2000-2001 
57 ) Tfk Rapport 2002:9: Översikt av åtgärder för bättre luftkvalitet,  
58 ) ”Utvärdering av transportinformatikens effekter i Europa”. Anders Lindkvist, TFK och Esbjörn Lindqvist, 
Transek. KFB-rapport  1997:1. 
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Förbättrad styrning av trafiksignaler kan reducera emissionerna av avgaser påtagligt. Det är 
också ett mycket kostnadseffektivt instrument. VTI har gjort en studie kring hur det s k AUT-
systemet kan påverka utsläppen med utgångspunkt från en försöksverksamhet i Uppsala. 
AUT är en metod för automatisk uppdatering av tidplaner i samordnade trafiksignaler, 
baserad på programmet TRANSYT. 59

Systemet gör det möjligt att predicera trafiken en vecka framåt i tid och optimera olika 
parametrar, exv. bränsleförbrukning, som direkt påverkar CO2-emissionerna. Om man jämför 
resultaten med systemet AUT med de värden som registrerades innan systemet togs i bruk 
framkommer att bränslereduktionen i genomsnitt blir 12 %. Vid ajourhållning av systemet kan 
en ytterligare årlig reduktion av bränsleåtgång uppskattas till ca 1,7 %. Systemet ger också 
betydande kostnadsbesparingar. 

Trafiksignalsstyrning används av naturliga skäl främst i tätorter. När det gäller motorvägarna 
krävs andra, på sikt heltäckande system. Teoretiskt är det möjligt att använda sig av fasta 
räknepunkter på särskilt utsatta vägavsnitt. I realiteten talar dock allt för att särskilt 
utrustade ”mätfordon” kommer att användas. 60 Erfarenheterna från Holland, som kommit 
långt inom området väginformatik, visar på betydelsen av en samordning mellan system för 
trafikstyrning och vägvisning i regionala trafikledningscentraler. 61

System för tillträdeskontroll för biltrafik kan t ex avse tung trafik, trafik med otillräcklig 
miljöklassificering, bussgator etc. Tekniskt sett kan två alternativa system användas, 
elektronisk märkning eller videokontroll. Erfarenheter från bl a Bologna visar på en reduktion 
av utsläpp motsvarande 50 % i den definierade, ”skyddade” zonen. 62

Även ”kollektivtrafik med gods” kan naturligtvis ges företräde med stöd av ett 
trafikstyrningssystem. Företräde kan t ex ges samlastade transporter eller transporter, som 
uppfyller fastställda krav v g fyllnadsgrad/lastfaktor.

Dagens mobila tekniker, WAP, GPRS och i en framtid naturligtvis framförallt 3G, erbjuder 
ett kostnadseffektivt instrument att skapa stora samordningsvinster inte minst när det gäller 
leveranser av livsmedel till butiker, restauranger, skolor etc. i städerna. Samlastning och –
transport kan betraktas som ett slags ”kollektivtrafik med gods”. I en diskussion om lämpliga 
incitament för att från samhällets sida stödja sådan samtrafik kan övervägas att samlastande 
distributörer – i motsats till fordon som bara levererar åt ett företag, skulle kunna få använda 
sig av de ”gräddfiler” som idag finns för den kollektiva passagerartrafiken. 3G kan i ett sådant 
perspektiv användas för att – förutom att optimera med avseende på körsträcka – också 
”signalera fri passage” till de system som övervakar trafiken i gräddfilerna. 

På ett motsvarande sätt kan samåkningsbilar ges företräde, exv för passage i kollektivfil. 

Utvecklingen mot radio- eller mikrovågsdetektering för prioritering av kollektivtrafik är nu 
tydlig över hela Västvärlden. En rad trafikledningssystem med positionering av fordon är 

59 ) VTI Rapport 462: Validering och utvärdering av AUT.. 
60 Lindkvist, Esbjörn: ”Transportelematik – IT på väg” i ”Trafik och Miljö”, red,:Andersson, Hans E. B. KFB 
och Studentlitteratur 1997.  
61 ) Forsebäck, Lennart: Forsebäck, Lennart: ”IT-baserade lösningar med potential att minska utsläpp av 
växthusgaser – en översikt”, Miljöteknikdelegationen Rapport 2000:1 
62 ) Vägavgifter – lägesanalyser i Sverige och världen. Naturvårdsverket. Rapport 5182.  
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under uppbyggnad och dessa kan användas för prioritering av kollektiv trafik. Det finns en 
trend mot decentraliserade lösningar innebärande att varje enskild buss eller spårvagn själv 
positionerar sig med hjälp av linjebeskrivning, körsträcka och kalibreringspunkter.  
Satellitpositionering (exv. baserat på GPS) prövas nu på flera håll i världen och bedöms bli 
allt vanligare. Fordonet kommunicerar över radio med trafikledningscentralen för 
informationsöverföring och med trafiksignalanläggningen vid prioritetsanrop. 63

I förlängningen skapas också system för att hantera störningar i trafiken. Från forskarhåll 
görs bedömningen att ”alla större trafikstyrningssystem kommer att inkludera 
självdiagnosticerande felsökningssystem och innefatta automatisk detektering av 
trafikstörningar”. 64

Ett väl fungerande trafikledningssystem ställer relativt höga krav på kapacitet. 3G motsvarar i 
själva verket väl de krav på hög överföringshastighet som nu ställs på telematikområdet över 
hela Europa. Det förefaller troligt att indata för vägdatainformation kommer att levereras från 
små, fordonsburna enheter, s k FCD, ”Floating Car Data”. ”Floating Car Data” är 
överlägsna stationära sensorer framförallt i stadstrafiken, där det skulle krävas ett stort antal 
enheter för att i realtid kunna ge en bild av aktuella trafikflöden. Stationära enheter kan 
visserligen användas för att registrera trafikflödena på motorvägarna, men en fullskalig 
utbyggnad i städerna skulle bli mycket kostsam. 65

Omvänt kan de fordonsburna enheterna, FCD, ge en god täckning med relativt få enheter. 
Enligt forskare knutna till DaimlerChrysler skulle det räcka med ca 5 % av fordonen som 
levererar indata till ”trafikledningscentralen” för att ge ett tillfredsställande underlag även för 
stadstrafiken.  

Den information som samlas in ger alltså information i realtid om den faktiska 
genomsnittshastigheten, köbildningar m m. I ett nästa steg kan prognosverktyg utvecklas, 
som ger en bild av trafiksituationer under kommande tidsperioder. Det är alltså möjligt att 
matematiskt modellera den trafiksituation som för den enskilde bilisten ter sig helt oförklarlig, 
t ex att den kö som bildats på en motorväg plötsligt löses upp utan att vare sig köbildning eller 
upplösning av kön kunnat ges en nöjaktig förklaring ur den enskilde bilistens perspektiv. 
DaimlerChrysler har utvecklat en metod, FOTO, ”Forecasting of Traffic Objects”, som bl a 
kan ta fram prognoser. 66

KomFram-projektet i Göteborg baseras i väsentliga delar på ”intelligent 
trafikljusanvändning”, dvs fler gröna ljus och kortare rödljusintervall ger  bättre flyt i 
trafiken, mindre stillastående/tomgångskörning och härigenom mindre emissioner. Projektet 
syftar också till att ge kollektivtrafiken förtur framför bl a privatbilar, något som i förening 
med exv. information i realtid om en buss eller en spårvagns ankomst till en hållplats indirekt 
också minskar miljöpåverkan genom att kollektivt resande blir mera attraktivt. Ett av 
målen i KomFram-projektet, att reducera stoppen vid rödljus med 20 %, innebär en besparing 

63 ) Kronborg, Peter: ”Effektivare trafiksignaler i Stockholm”. TFK. Minirapport 122. Juni 1999. 
64 ) Lindkvist, Esbjörn: ”Transportelematik – IT på väg” i ”Trafik och Miljö”, red,; Andersson, Hans E. B. KFB 
och Studentlitteratur 1997. 
65 ) ”Tema tysk telematik”, KFB Update 2000-10-19, Hans Pohl, Sveriges Tekniska Attachéer, Bonn. 
66 ” Tema tysk telematik”, KFB Update 2000-10-19, Hans Pohl, Sveriges Tekniska Attachéer, Bonn.
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av fordonsbränsle med 5 miljoner liter/år och leder samtidigt till kraftigt minskade utsläpp av 
kväveoxider, koldioxid m m 67

I det fortsatta arbetet inom ramen för KomFram finns nu också ambitionen att binda samman 
olika transportslag, dvs att underlätta byte från exv bil till kollektivtrafik under resans gång. 
Nödvändiga förutsättningar för att satsningar av här aktuellt slag skall lyckas är utvecklade
kunskapsdatabaser, som ger en aktuell bild av dels trafikanternas önskemål och framförallt 
”elasticiteten” i preferenskartorna, dels trafiksituationen. 

 Inom projektet KomFram har även tagits fram en lista över lagstiftningsåtgärder som krävs 
för att underlätta implementation av ITS. 68

Den samlade effekten att minska utsläpp vid användande av system för trafikstyrning 
uppskattas från Vägverkets sida till 2 %. 69

Specifikt för väl fungerande trafiksignaler uppskattas en reduktion av avgasemissioner 
till < 20 % vara möjlig. 70

En sammanställning av undersökningar i USA visar på reduktioner av CO2-utsläpp 
motsvarande 13 %. 71

Idag finns på marknaden en rad olika informationssystem, med exempel på tillämpningar 
såsom t ex individuell eller kollektiv reseplanering, fordons- och vägbaserad information, 
kollektivtrafikinformation och parkeringsinformation.  

De gynnsamma effekterna med avseende på minskad miljöpåverkan bedöms ligga inte minst i 
att kollektivtrafiken kan göras mera attraktiv genom förbättrad information, t ex 
gällande ankomst och avgång i realtid för ett kollektivt färdmedel. I konsekvens härmed är 
potentialen störst i tätbefolkade områden med utbyggda kollektiva färdmedel.  

Generellt gäller att det finns en betydande potential att effektivisera den kollektiva trafiken m 
h t exv fordonsutnyttjande, reseinformation och biljetthantering. När även bilister får tillgång 
till tillförlitlig och användarvänlig kollektivtrafikinformation kan en övergång förväntas från 
privatbilism till kollektivt resande. Under vissa förutsättningar kan funktionen vidgas till att 
omfatta också s k anropsstyrd kollektivtrafik. Här skapar 3G helt nya förutsättningar genom 
kombinationen positionering och hög överföringshastighet av exv. kartor och annan 
lägesbunden information.  

Vid sidan av centrala stödsystem för linjenäts- och fordonsplanering och centrala 
direktanslutna system för operationell styrning och övervakning finns idag flera system, som 
är av intresse. Det gäller t ex 72

67 ) Forsebäck, Lennart ;  ”Goda exempel”, www.telia.se/miljo  samt Hedén, Flemming: Att byta atomer mot 
bitar” i ” i  ”Mega Byte – IT för en bättre miljö” (Naturvårdsverkets förlag 1999) 
68) Forsebäck, Lennart: Forsebäck, Lennart: ”IT-baserade lösningar med potential att minska utsläpp av 
växthusgaser – en översikt”, Miljöteknikdelegationen Rapport 2000:1 
69 ) Vägverket. Regionalt program för väginformatik 2000-2001 
70 )  ITS Effektsamband. Uppdatering av Effektsamband 2000 med avseende på ITS. Vägverket Publikation 
2003:193 
71 ) Methodology for evaluating environmental benefits of intelligent transport systems. Tejas, Mehta, Hani S. 
Mahrmassani & Chandra Bath. Research Report 0-4197. Conducted for the Texas Department of 
Transportatation by the Center for Transportation Research, University of Texas, Austin. 
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– information till hållplatser, terminaler och till passagerare avseende ankomst- och 
avgångstider liksom rörande linjesträckning, bästa färdväg, byten etc.
– information om regional och interregional trafik, exv. flyg, fjärrtåg, färja, med syfte att 
underlätta samordning av trafikslag.
– information direkt till fordon rörande exv. linjeförändringar, tidtabell, tidpunkt för ankomst 
till en hållplats eller liknande 
– intermodala informationssystem.  

Med utvecklade mobila instrument, exv.3G, blir resenären inte beroende av information vid 
hållplatser, terminaler etc. utan kan oavsett var han befinner sig få information om avgångstid 
i realtid, var ett givet kollektivt fordon befinner sig etc. Det kollektiva resandet kan 
underlättas och samtidigt bli mera attraktivt och få flera resenärer att välja kollektiva 
färdmedel framför att resa med egen bil.  

Hjälpmedel för individuell reseplanering i samband med såväl enskild som kollektiv trafik 
finns idag, ofta i form av dataprogram som kan köras också i en fickdator eller, i framtiden, i 
en 3G-terminal. De hinder som finns gäller inte tekniken utan rör snarare frågor såsom t ex 
vem som skall ansvara för databasen och uppdatera den, liksom hur användaren skall få 
tillgång till informationen, hur betalning skall ske etc.  

I Holland har tjänsten OVR på kort tid blivit mycket populär. 73 OVR är en tjänst för 
intermodal resandeinformation som drivs i samarbete mellan de offentliga myndigheterna och 
kommersiella aktörer, bl a KPN, den holländska motsvarigheten till TeliaSonera. 
Utgångspunkten är att trafikanten skall få information om bästa ”dörr till dörr-lösning” dygnet 

runt i samverkan mellan olika operatörer, framförallt tåg- och bussbolagen. . I tjänsten 
beskrivs de buss- tunnelbane- och/eller pendeltåg respektive fjärrtåg som är relevanta liksom 
exakta avgångar, angivande av terminal, plattform etc. Tjänsten erbjuds gratis på Internet och 
har blivit en stor succé. Under en tid avgiftsbelades tjänsten, men den är nu åter kostnadsfri. 
Motsvarande tjänst via telefon (Call centres) kostar idag 25 cents, dvs drygt SEK 2 kr. 74

OVR satsar nu på röstigenkänning och talteknologi för att ytterligare utveckla trafiktjänsten. 
Tekniken används idag endast när det gäller tågtrafiken, men den håller på att utvecklas för att 
kunna ge ”dörr till dörr-information” för och mellan alla transportslag. Samtidigt utvecklas de 
talteknologiska lösningarna ytterligare i form av bl a ”tal till text” och omvänt.  

Den närmaste motsvarigheten i Sverige är www.trafiken.nu, som i Stockholm, Göteborg och 
Malmö ger information om resor med SLs kollektivtrafik i länet, information om 
parkeringsmöjligheter, bl a infartsparkeringar. Länkar finns också till Stockholms stad (Gatu- 
och Fastighetskontoret) med information om bl a trafikstörningar liksom till tågföretag, som 
driver trafik regionalt och nationellt. 

Lösningen är dock inte fullt ut intermodal. Lokal-, regional och kollektivtrafik är inte (såsom 
är fallet med OVR) integrerad med ”dörr-till-dörr information”. Än mindre är naturligtvis 
taxorna och biljettsystemen samordnade mellan de olika trafikhuvudmännen.   

72 ) Lindkvist, Esbjörn: ”Transportelematik – IT på väg” i ”Trafik och Miljö”, red,; Andersson, Hans E. B. KFB 
och Studentlitteratur 1997. 
73 ) Forsebäck, Lennart: ”IT-baserade lösningar med potential att minska utsläpp av växthusgaser – en översikt”, 
Miljöteknikdelegationen Rapport 2000:1 
74 ) Intervju med Paul van Koningsbruggen, TNOInro, 2003-08-28. 
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3G gör det möjligt att utveckla tjänster av typ Trafiken.nu och OVR ytterligare. Resenären 
kan i sin 3G-terminal få ”dörr-till-dörr-information” med kartor och anvisningar, där i princip 
alla transportmedel och operatörer, tunnelbana, tåg, buss, taxi m m kan samverka. 

Bra system för parkeringsinformation och/eller parkeringsledningsinformation kan 
också underlätta samverkan mellan resande med bil och kollektivt resande. Exempel på 
parkeringsinformationssystem är det sedan hösten 1999 i centrala Stockholm använda system, 
som ger information i realtid om hur många P-platser, som är lediga vid olika Parkeringshus i 
Innerstaden liksom information om färdriktning för att nå dessa P-platser. Motsvarande 
informationssystem finns också i Göteborg, Lund m fl städer.  

På basis av erfarenheterna med P-infosystem i Sverige uppskattar Vägverket att 
systemet P-In i Göteborg minskat söktrafiken tämligen påtagligt. 75 Erfarenheterna med 
systemet visar på bränslebesparingar om 125 m3/år motsvarande en minskning av 
koldioxidutsläppen om ca 300 ton/år. 

Staden Köln satsade tidigt på system för parkeringsinformation. Dessa satsningar uppges ha 
minskat trafiken i centrum med ca 10 %. 76 I ett nästa steg avdelas nu särskilda bokningsbara 
P-platser, som gör det möjligt för en bilist att mot en mindre extra avgift ta VIP-filen in i P-
huset.

Studier visar att den geografiska områdesindelningen, som inte förstås av alla bilister, idag 
vållar problem. Bilisterna efterlyser också uppgifter om garagens öppettider, priser, P-
anläggningarnas namn etc., uppgifter som inte ryms i Variabla MeddelandeSkyltar, VMSs. 77

Med ökad kapacitet i 3G eller motsvarande mobila lösningar skulle det finnas betydande 
möjligheter att komma till rätta med dessa problem. 

3G kan också bidra till att minska söktiden efter P-platser. Bilisten blir inte som idag 
beroende av den information som ges på VMSs. På sikt kan också lösningar som innefattar 
gatuparkering möjliggöras med stöd av 3G. Videokameror på gator med stor 
parkeringskapacitet kan t ex ge bilisten besked om var de lediga platserna finns.

Exempel på ett trafikinformationssystem är det system som skapades i Oslo i samband med 
att flygtrafiken flyttades från Fornebu till Gardermoen. Detta ger bl a trafikanterna med bil till 
Gardermoen information, uppdaterad var femte minut, om beräknad körtid till flygplatsen 
liksom med vilken hastighet trafiken flyter längs olika sträckningar av rutten. Informationen 
ges på VMSs eller s k elektroniska fritexttavlor liksom på Internet, GSM och i radio. I motsats 
till många andra liknande system, som bl a använder detektorslingor i vägbanan, baseras 
systemet i Oslo på registrering av trafiksituationen med hjälp av videokameror.  

Kanske mest intressant med systemet är kanske trots allt att systemet ger detaljerad 
information om alternativet till resa med bil, dvs tidtabell, prisuppgifter m m för Flytoget, 
som finns integrerat på samma hemsida. 

75 ) ITS Effektsamband. Uppdatering av Effektsamband 2000 med avseende på ITS. Vägverket Publikation 
2003:193 
76 ) ” Tema tysk telematik”, KFB Update 2000-10-19, Hans Pohl, Sveriges Tekniska Attachéer, Bonn. 
77 ) Kronberg. Peter et al ”Fungerar transportinformatik i praktiken? 14 fallstudier i syfte att undvika misstag i 
framtiden.” Tfk Rapport 2002:18, december 2002. 
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Inom transport- och telematikbranschen diskuteras nu intensivt satsningar på s k multimodala
trafik- och transportlösningar, såsom berörts ovan. Detta innebär enkelt uttryckt att skilda – 
privata och publika - trafik- och transportslag skall kunna kombineras på ett för transporten 
eller den resande optimalt sätt. Det kan t ex gälla kombinationen egen bil – tåg – leasingbil 
eller transport med båt - lastbil – tåg. I takt med att intresset ökar för de s k multimodala 
lösningarna växer också behovet av utvecklade, realtidsbaserade trafikinformationssystem. 
Flera av de egenskaper, som 3G representerar, t ex hög överföringshastighet, möjligheterna att 
i kartor och grafik åskådliggöra befintliga valmöjligheter m m kommer att bli betydelsefulla.  

Det holländska intermodala ”door-to-door” trafikinformationssystem, OVR, som beskrivits 
ovan integreras nu med system som ger information om faktisk framkomlighet etc. med bil i 
realtid. Ett sådant intermodalt, dynamiskt, heltäckande och realtidsbaserat 
trafikinformationssystem bedöms vara på plats om ca 2 år. 78

Systemet Park and Ride motsvarar de holländska planerna genom den intermodala ansatsen. 
Systemet ger bilisten information om aktuell trafikinformation och restider med olika 
transportsystem. Den befintliga infrastrukturen kan utnyttjas på ett bättre sätt. En förutsättning 
för ett väl fungerande system är dynamisk och tillförlitlig trafikinformation. 79  Erfarenheter 
från två tyska städer, Stuttgart och Muenchen, tyder på att det sker en betydande övergång till 
kollektiva trafikmedel. Samtidigt minskar emissionerna i de centrala delarna av städerna. 

IT- baserade system för kollektivtrafikinformation/reseplanering via Internet eller 
mobila instrument bedöms kunna ha en positiv miljöpåverkan f f a genom att flera 
väljer att resa kollektivt. 80 Detsamma gäller dynamisk hållplatsinformation.  

Nordamerikanska studier avseende system för ”pre-trip informations” prognosticerar 
reduktioner av CO-emissioner mellan 7 % och 33 %. 81 Detta skulle förutsätta 100 % 
marknadspenetration och användande av mobila system. Utfallet kan knappast utan vidare 
överföras till svenska förhållanden. 

Användande av informationssystem bedöms generellt sett kunna minska utsläppen av 
emissioner med ca 4 %. 82

Vägvisningssystem, som ger information om t ex trafikolyckor eller andra störningar som 
hindrar framkomligheten och som kan ge anvisningar om alternativa färdvägar. Enligt de 
studier som gjorts kan de miljöbefrämjande effekterna med vägvisningssystem bli betydande. 
83 Potentialen bedöms vara störst i tätortsregioner och öka med ökande tätortsstorlek. Man 
kan skilja mellan tre olika system för vägvisning 
system för trafikantinformation, där enbart information om störningar ges 
navigationssystem, där ingen information ges om bästa vägval och slutligen 

78 ) Intervju med Paul van Koningsbruggen, TNO Inro, Delft, 2003-08-28. 
79  ITS Effektsamband. Uppdatering av Effektsamband 2000 med avseende på ITS. Vägverket Publikation 
2003:193 
80 )  ITS Effektsamband. Uppdatering av Effektsamband 2000 med avseende på ITS. Vägverket Publikation 
2003:193 
81 ) Methodology for evaluating environmental benefits of intelligent transport systems. Tejas, Mehta, Hani S. 
Mahrmassani & Chandra Bath. Research Report 0-4197. Conducted for the Texas Department of 
Transportatation by the Center for Transportation Research, University of Texas, Austin. 
82 ) Vägverket. Regionalt program för väginformatik 2000-2001 
83 ) Lindkvist, Esbjörn: ”Transportelematik – IT på väg” i ”Trafik och Miljö”, red,; Andersson, Hans E. B. KFB 
och Studentlitteratur 1997. 
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ruttvalssystem som ger information om optimalt vägval liksom vägvisning sker till slutmålet. 

När det gäller valet av teknik finns teoretiskt många alternativ, exv infraröd kommunikation, 
mikrovågskommunikation eller cellulär radio. Generellt kan sägas att ju större krav på 
dynamisk information, desto större krav på bandbredd/hög överföringshastighet. Detta talar 
också för 3G som bärare av dynamisk trafikinformation, som i och för sig kan ”läggas på” och 
komplettera statisk (historisk) information. Andra viktiga kanaler för att bilsten kan få 
trafikinformation är trafikmeddelandekanalen, Traffic Message Channel (TMC) och i den 
digitala radion (RDS). 

Renodlade (statiska) navigationssystem finns idag över hela marknaden i Väst-Europa och i 
USA. Ruttvalssystemen bygger i grunden på samma plattform som navigationssystemen, dvs 
digitala kartor, som tillförs dynamisk information baserad på aktuell trafikinformation. 

Betydande effekter uppnås redan vid användandet statiska system för datoriserad 
ruttplanering. Detta gäller inte minst ifråga om samordnad varudistribution. En studie, 
baserad på fältobservationer i kombination med simulering, utförd av Tfk visar att s k 
firmabilar i tätort står för 94 % av alla leveranser men samtidigt för bara 50 % av allt gods. 84

Datoriserad ruttplanering, med användande av t ex systemet det IT-baserade styrsystemet 
Logix, visar på stora besparingar i tid i minuter, (28%), antal fordon (50 %). Studien visar 
också på betydande effekter med hänsyn körsträcka i km (46 %). Samordnade
varutransporter i tätort kan alltså få betydande effekter när det gäller minskade CO2-utsläpp. 

I en studie görs bedömningen att IT-stödd, dynamisk (GPS) ruttplanering för lokal 
distribution och taxi omfattande 1/6 av alla frakter > 300 km skulle ge ett minskat 
utsläpp av CO2 motsvarande 200.000 ton/år. 85 Detta kan jämföras med exv. införande av 
Skonsam körning i utbildningen av nya förare (-130.000 ton). 

Tekniken finns på plats. Problemen består snarast i kravet på samordning, som förutsätter 
kunskap, nytänkande och framförallt motivation hos de inblandade aktörerna, framförallt 
naturligtvis leverantörerna.

Ett sätt att bidra till ett nytänkande kan vara att samlastade transporter i tätort ges företräde 
vid miljözoner och i kollektivfiler. 

Ett dynamiskt ruttvalssystem i vår närhet finns vid Oslofjorden söder om Oslo, där många 
oslobor har sina sommarställen med stora köbildningar i samband med f f a sommarhelgerna 
som följd. Systemet ger anvisning om alternativ(a) körväg(ar) i händelse av köbildning/låg 
genomsnittshastighet. 

3G kommer på lite sikt sannolikt att ersätta och/eller komplettera de system för 
satellitnavigering med stöd av GPRS och mobil textkommunikation som finns idag. Genom 
ökad kapacitet kan t ex kartor och annan lägesbestämd information (75 % av all information i 
exv. en kommun är geografisk/lägesbunden) överföras i realtid. När informationen 
kompletteras med dynamisk information (direkt eller ”tolkad” i kartor som visar exv. 

84 ) Tfk Rapport 1998:6: Samordnad varudistribution – möjligheter och hinder. Om firmabilens roll i en uthållig 
varudistribution. 
85 ) Kågeson, Per: Transportsektorns koldioxidutsläpp och den svenska miljöpolitiken. En kritisk gransking. 
Vinnova Debatt Transportpolitik VD 2001:3. 



27

genomsnittshastighet på olika vägavsnitt) blir 3G det ett mycket användbart instrument för 
navigering/optimering av lastfaktor/minimering av transportsträckor.  

För persontransporter kan på ett motsvarande sätt den taxibil som befinner sig närmast en 
kund dirigeras till upphämtningsstället. Ett sådant GPS-baserat system används idag bl a av 
Taxi Stockholm. 

Det finns också exempel på s k dynamiska system, som inte bara ger kortast möjliga 
körsträcka utan också registrerar trafikbelastning och genomsnittshastighet på skilda 
vägavsnitt och följaktligen optimerar körtid snarare än körsträcka. Ett sådant system används 
av exv. Taxi Singapore. 

I Europa tar taxiföretagen normalt bara upp en kund eller ett sällskap som transporteras till 
önskad adress. I vissa nordamerikanska städer, t ex Washington DC, förekommer det dock att 
en taxi – om den ursprungliga kunden ger sitt medgivande – kan ta upp ytterligare passagerare 
som skall ”åt samma håll”. Med positioneringsteknik baserad på 3G skapas helt nya 
möjligheter. En taxiförare kan på en skärm i bilen få information om andra resenärer som vill 
resa med taxi i samma riktning liksom exakt var dessa personer befinner sig. På så sätt kan 
körsträckor förkortas och fordonsflottan begränsas med minskad miljöbelastning och 
samtidigt minskade kostnader för resenärerna som följd. 

Intelligenta vägvisningssystem bedöms kunna minska utsläppen av emissioner med 3-7 
%. 86

Navigationssystemen bedöms bara kunna ge ett begränsat bidrag när det gäller 
minskade emissioner m h t att andelen användare är så litet, 87  Andelen individer med 
tillgång till navigationssystem i personbil uppskattas idag till ca 2 %. 88

Trafikinformation via mobila enheter bedöms kunna ge bara ett svagt och osäkert 
bidrag till miljömålen. Positiva miljöeffekter kan visserligen uppnås genom minskad 
trängsel och bättre hastighetsanpassning, med effekterna riskerar upp av bl a 
trafikökningar i det omgivande vägnätet. 89

Automatiska betal- eller avgiftssystem, i form av t ex automatisk avgiftsupptagning vid 
vägar eller parkeringar, områdesavgifter, s k ”road pricing” m m.  

Betalsystem till vägar har prövats och prövas i en rad olika städer i Europa. Allmänt har fokus 
förskjutits från de vägtullar som finns på t ex vissa motorvägar på kontinenten och i USA mot 
differentierade lösningar, som förutsätter elektroniska betalsystem, ibland i 
kombination med GPS-baserade och andra lösningar som möjliggör automatisk 
registrering och debitering. 

86 ) Vägverket. Regionalt program för väginformatik 2000-2001 
87 )  ITS Effektsamband. Uppdatering av Effektsamband 2000 med avseende på ITS. Vägverket Publikation 
2003:193 
88 ) Fakta om informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2004. SIKA. 
89 )  ITS Effektsamband. Uppdatering av Effektsamband 2000 med avseende på ITS. Vägverket Publikation 
2003:193 
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De flesta av de system som installerats har som syfte att generera intäkter för att bygga nya 
motorvägar eller på annat sätt förstärka den fysiska infrastrukturen. Det gäller t ex i Norge. 
Endast undantagsvis finns andra trafikpolitiska mål bakom avgifterna. Detta hindrar dock inte 
att bilavgifterna under vissa omständigheter kan resultera i en minskad miljöpåverkan t ex 
genom att begränsa trafiken eller styra flödena till tidpunkter på dagen när det inte är 
köbildning och således varje enskilt fordon har en mindre miljöpåverkan.  

Studier visar på en trafik- och trängselreduktion med åtföljande positiva miljökonsekvenser i 
varierande grad från 0-10 % (Oslo) till 30-50 % (Singapore). De uppskattade 
trafikminskningarna i Stockholms stad har uppskattats till 15-23 % i innerstaden och 3-7 % i 
regionen. 90

I två parallella EU-projekt har en analys gjorts kring de tekniska, ekonomiska och politiska 
förutsättningarna att införa system med ”road pricing”, PRIMA. 91och Europrice. 92

Gemensamt för alla i de båda projekten deltagande städerna som infört eller överväger att 
införa ”road pricing”-system är att dessa baseras på elektroniska system, ofta baserade på s k 
smart card-teknologi. I bl a Köpenhamn övervägs ett system, som baseras på positionering. 

I vår närhet finns, som nämnts, erfarenheter sedan drygt ett årtionde från ett antal städer i 
Norge av s k ”bompenge”. Syftet med vägtullar i t ex Oslo, Trondheim och Bergen har varit 
att finansiera byggande av vägar och andra infrastrukturprojekt.  Samtidigt visar 
undersökningar från Oslo och Bergen att det skett en trafikminskning efter 1-2 år om ca 6-8 
%. 93

I Trondheim tillämpas ett system med tidsdifferentierade avgifter. Där skedde en relativt 
kraftig nedgång, ca 10 %, när det gäller biltrafiken i de avgiftsbelagda zonerna vid såväl hög- 
som lågtrafik. Däremot noterades en ökning av biltrafiken under de avgiftsbefriade helgerna, 
som mer eller mindre tog ut minskningen vardagar.  

Sammanfattningsvis får bedömningen göras att miljökonsekvenserna totalt sett varit 
positiva och betydande just genom att framkomligheten ökat. Studier visar att när trafiken 
överskrider en vägs kapacitet med 5 % fördubblas restiden.  Därför får en begränsning av 
trafiken med 10 % på marginalen stora konsekvenser för köerna och utsläppen liksom för 
behovet av nya vägar. 

Studier som gjorts tyder på att luftföroreningar och växthusgaser minskar i relation till 
förändringen i trafikarbetet. 94

I det brett upplagda s k TOSCA-projektet görs bedömningen att strategiska insatser inom 
området väginformatik, där tyngdpunkten läggs vid en konsekvent genomförd 
marginalkostnadsprissättning, skulle kunna få betydelsefulla miljömässiga effekter. Om 
kostnaden för den enskilde bilisten ökar i de mest trafikerade områdena av en stad och vid de 

90 ) Vägavgifter. Lägesanalyser i Sverige och världen. Naturvårdsverkets förlag. Rapport 5182, 200x. 
91 ) PRIMA, PRIcing Measures Acceptance, Final Report for publication 30/06/2000 
92 ) Europrice, Newsletter May 2000. 
93 ) ”Road pricing – ett sätt att minska olika miljöproblem.” Naturvårdsverket. Rapport 4540. 
94 ) Vägavgifter. Lägesanalyser i Sverige och världen. Naturvårdsverkets förlag. Rapport 5182, 200x. 
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tidpunkter när trafikbelastningen är störst skulle  CO2-emissionerna begränsas kraftigt enligt 
den aktuella studien. 95

Enligt studien skulle marginalkostnadssprisättningen samtidigt generera stora intäkter. För 
Göteborgsregionen skulle intäkterna motsvara 25 % av inkomstskatterna baserat på en 
prognosticerad ökning av trafiken och priselasticitet. Det skulle i förlängningen också kunna 
lägga grunden för en s k grön skatteväxling.

Våren 1997 presenterade den statliga Kommunikationskommittén (den s k KomKom) sitt 
slutbetänkande. 96 En huvudprincip i betänkandet är att alla transportslag och all trafik skall 
bära alla sina respektive kostnader. Det gäller direkta transportkostnader och restider 
naturligtvis, men också avgaser, buller och olyckor, s k externa effekter.

I linje med strävan att ”internalisera de externa effekterna” blir det naturligt att förorda 
särskilda styrmedel i städerna, där problem relaterade till avgaser, buller, olyckor, trängsel m 
m är dramatiskt större än på landsbygden. Kommittén föreslog mot denna bakgrund att 
differentierade bilavgifter skulle införas.

Avgifterna skulle återspegla den faktiska trängseln i olika delar av städerna och vid 
olika tidpunkter.  Enligt de beräkningar som gjordes från kommitténs sida skulle ett system 
med differentierade bilavgifter leda till en trafikminskning med 14 % fram till 2010 att 
jämföras med det s k referensalternativet, en prognos som anger en ökning med 21 % under 
samma period.  

Tekniskt baserades förslaget på en kombination av GPS för att hålla reda på fordonets 
position och GSM för att dels informera systemet om de transaktioner som skett i fordonet, 
dels informera fordonet och föraren om den aktuella prislistan. Genom att använda befintlig 
utrustning och installationer bedömdes kostnaderna kunna bli mycket låga, i t ex Stockholm 
ca 150 Mkr och i en mellanstor svensk stad med 75.000 invånare ca 30 Mkr. 

Debiteringen kan ske antingen från centrala, förbetalda konton via en centraldator eller direkt 
i bilen om den s k AVI-brickan kopplats till en s k smart card-dosa.  Fordon som passerar en 
avgiftsstation utan att ha fungerande utrustning får registreringsskylten videofotograferad och 
debiteras i efterhand en avgift enligt i princip samma rutiner som gäller för den vanliga p-
boten. Med 3G kan systemet utvecklas ytterligare, t ex genom att ge information om 
trafikbelastning (och kostnad för den enskilde bilisten) i angränsande vägavsnitt. 

Ett system med s k miljöavgifter kommer som bekant  att genomföras på försöksbasis i 
Stockholms stad. Enligt en nyligen (februari 2004) genomförd studie av Transek skulle det nu 
aktuella förslaget leda till en kraftig reduktion av trafiken i innerstaden (20 % i högtrafik, 
8 % ”mitt på dagen) liksom vid ”tullsnitten” (30 % i högtrafik, 20 % i mellanperioden) 
med kraftigt ökad framkomlighet och minskade emissioner som följd. Det totala antalet 
resor till innerstaden skulle under avgiftsbelagd tid (samtliga färdmedel) minska med 3 %. 97

95 ) Lind. Gunnar: TOSCA II – Slutrapport – Learning and Demonstrating New Technologies and Design 
Principles for Road Transport. Transek 1996. 
96 ) Slutbetänkande av Kommunikationskommittén: ”Ny kurs i trafikpolitiken”. SOU 1997:35. 
97 ) Dickinson, Joanna: Miljöavgifter i Stockholm. Effekter av Kommunstyrelsens förslag december 2003. 
Transek, februari 2003.  
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Detta ligger väl i linje med de slutsatser som dras av Naturvårdsverket i en studie. 98 På 
grundval av pågående verksamhet i Singapore och Oslo liksom gjorda beräkningar i Danmark 
och London uppskattas en trafikminskning i de centrala delarna till ca 10-15 % och totalt sett 
3-5 %. 

Miljöeffekterna med avseende på vägavgifter analyseras i en studie från Vägverkets 
sida, 99 Förändringen (i ton) med avseende på CO2 uppskattas för 2010 till –343.000 och 
för 2020 till –491.0000.

Transek har gjort bedömningen att trängselavgifter i Stockholms stad i perspektivet år 2015 
har en potential att minska CO2-utsläppen med 186.000 ton/år. 100

Prognosen avser införande av s k optimala avgifter (full internalisering av de externa 
kostnaderna och i tätorter med > 60.00 invånare) 

Vägverket har i en rapport till regeringen  redovisat några grundläggande egenskaper i 
ett system för miljöstyrande bilavgifter. 101  Några viktiga egenskaper i ett sådant system 
är enligt Vägverkets mening att det skall kunna : 

– påverka och styra trafiken vad gäller tid och plats på ett miljömässigt bra sätt 
– minska det totala trafikarbetet
– öka framkomligheten för nyttotrafik
– leda till ett miljömässigt bra val av färdmedel
– premiera miljövänliga fordon
– medföra en bättre trafikmiljö
– möjliggöra finansiering av miljövänliga trafikprojekt
– möjliggöra en omfördelning av trafikrelaterade skatter

Enligt Vägverkets bedömning bör åtminstone någon av dessa egenskaper finnas för att 
ett bilavgiftssystem skall kunna betraktas som miljöstyrande. Samtidigt är det naturligtvis 
väsentligt att ingen av de aktuella egenskaperna uppfylls negativt om systemet skall kunna 
uppfylla kraven på att vara miljöstyrande. 

Vägverket har i sin rapport till regeringen också redovisat några grundläggande krav när det 
gäller utformning av system för miljöstyrande bilavgifter.  102 I det korta perspektivet, 3-5 år, 
bör ett system för bilavgifter enligt verket bl a baseras på
– automatisk betalning med centralt konto och kortdistanskommunikation 
– tidsdifferentiering av avgiften som miljöstyrande faktor 
– differentiering av avgiften baserat på typ av fordon som miljöstyrande faktor 
– ett undvikande av andra differentieringar (dvs. annat än ”plats”) 

98 ) Vägavgifter. Lägesanalyser i Sverige och i världen, Naturvårdsverkets förlag 
99 ) ITS Effektsamband. Uppdatering av Effektsamband 2000 med avseende på ITS. Vägverket Publikation 
2003:193 
100 ) Kågeson, Per: Transportsektorns koldioxidutsläpp och den svenska miljöpolitiken. En kritisk gransking. 
Vinnova Debatt Transportpolitik VD 2001:3. 
101 ) ”Utformning av system för miljöstyrande bilavgifter”. Rapport till regeringen 1999:0347. Vägverket, 
februari 1999. 
102 ) ”Utformning av system för miljöstyrande bilavgifter”. Rapport till regeringen 1999:0347. Vägverket, 
februari 1999. 
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– någon eller några alternativa betalformer baserade på manuell betalning på annan plats än 
vid betalsnittet ( t ex tillfälliga brickor, betalning per telefon, betalning per giro eller manuell 
betalning på annan plats än vid betalsnittet) 

Vägverket förordar också ett fortsatt arbete med att söka skatta de effekter som uppnås med 
olika scenarios med bilavgifter med hänsyn till i första hand miljöpåverkan, emissioner och 
buller liksom trängsel och restider och samhällsekonomiska kostnader.  Enligt verkets 
bedömning krävs också en bred försöksverksamhet i stor skala för att närmare kunna bedöma 
för- och nackdelar med mera avancerade system för avgiftsupptagning, t ex baserade på GSM 
och/eller GPS.  

Samstämmiga bedömningar visar att införandet av trängsel- eller miljöavgifter inte utgör 
några tekniska problem. Tekniken finns idag och den är utprovad. 

Samhällsekonomiskt visar bl a svenska studier, alltifrån det s k Dennispaketet till senare 
analyser av bl a SIKA och SNF, att vägavgifter ger ett stort samhällsekonomiskt bidrag. 
De analyser som genomförts visar på att systemet i Stockholm skulle ge en samhällsnytta 
motsvarande 2-5 miljarder kr/år medan kostnaderna för investering och drift kan uppskattas 
till 100-300 mkr/år. 103

I Stockholm och i Sverige liksom på andra håll i världen får acceptansen bedömas vara det 
största hindret. Den pågående diskussionen i Stockholm har sina paralleller på flera andra 
håll, t ex i Frankrike (Lyon) och i Nederländerna, där en stark opinion tvingat de politiskt 
ansvariga att lägga ned eller avbryta pågående verksamhet eller planering.  

Det ovannämnda EU-projektet PRIMA identifierar ett 10-tal framgångsfaktorer, t ex att 
problemet måste tydliggöras för allmänheten, att budskapet måste kommuniceras på ett 
pedagogiskt sätt och den konkreta utformningen av systemet. Trafikanterna måste uppleva att 
det finns ”raka rör” mellan de intäkter avgifterna genererar och förbättringar i form av t ex ny 
infrastruktur, utbyggd kollektivtrafik etc. 104

Detta leder över till det andra huvudproblemet, nämligen frågorna kring lagstiftning eller 
mera konkret om ”road pricing” skall betraktas som skatt (som endast kan beslutas av staten) 
eller avgifter i egentlig mening (som kommunerna kan besluta om). 

Det förefaller rimligt att förändringar görs i lagstiftningen som möjliggör att den instans som 
inför en miljö- eller trängselavgift också skall ha kontrollen över dessa. Förfogandet över 
instrumentet borde helt konkret utifrån svenska förhållanden överföras till städer och i 
förekommande fall regioner. 

Av de fem ITS system som redovisas här bedöms betalsystemen kunna ge den störst 
effekten med avseende på utsläpp av emissioner, ca 11 %. 105

System för hastighetsanpassning , (ISA) som reglerar hastigheten med hänsyn till avstånd 
till andra fordon, trafikregleringar, kösituation, väglag och temperatur, sikt och ljus m m.

103 ) Vägavgifter. Lägesanalyser i Sverige och världen. Naturvårdsverkets förlag. Rapport 5182, 200x. 
104 ) PRIMA, PRIcing Measures Acceptance, Final Report for publication 30/06/2000 
105 ) Vägverket. Regionalt program för väginformatik 2000-2001 
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Konkret kan systemen utformas med t ex farthållare eller kollisionsvarnare. Sverige bedöms 
ha en tätposition internationellt på området IDA, Intelligent Speed Adaptation och 
försöksverksamhet pågår på en rad platser i landet.  

System med hastighetsanpassning bedöms kunna bidra till att reducera emissionerna 
med ca 1-4 %. 106 Enligt en senare bedömning från Vägverkets sida kan emissionerna 
minska med 3-5 % beroende på trafikmiljö. 107

Förslag från Forum för IT och Miljö 

Det ovannämnda Forum för IT och Miljö under ordförandeskap av Miljöminister Lena 
Sommestad föreslår i en rapport till regeringen att trafikverken i samarbete med SIKA ges i 
uppdrag att ta fram transportövergripande förslag ”till hur IT-verktyget kan användas på ett 
optimalt sätt”. 108 Arbetet föreslås ta avstamp i SIKAs analyser av trafikverkens 
investeringsplaner. Kollektivtrafikkommitténs slutbetänkande (SOU 2003:67) föreslås också 
kunna vara en del i arbetet. 

Forum IT och Miljö föreslår också att regeringens IT-politiska strategigrupp gör en 
genomgripande översyn av gällande ekonomiska ramverk med anknytning till området ITD, 
dvs juridik, ekonomi och administration, som påverkar området. 

Slutligen föreslås att dialogprojektet Framtida Handel uppmanas att inkludera ITS-lösningar i 
sitt fortsatta arbete i syfte att åstadkomma effektivare transporter med låg miljöbelastning och 
miljöanpassade varor och tjänster.  

Slutsatser
Gemensamt för de olika system som beskrivits ovan är alltså att de – i varierande utsträckning 
-kan bidra till minskade emissioner. Det avgörande är hur de konkret utformas liksom hur 
uppkommande ”rebound effects” hanteras. 

Inom Transek har genomförts kostnadseffektivitetsanalyser för att rangordna olika åtgärder 
för att förbättra miljön. De nedan listade åtgärderna är rangordnade ur miljösynvinkel och 
visar tydligt att ITS i den bemärkelsen är kostnadseffektivt 109:
1. Trafikstyrning, dynamiska vägavgifter samt attityd- och beteendepåverkande åtgärder 
2. Informationssystem 
3. Hastighetsanpassningssystem 
4. Väginvesteringar 

Allt talar således för att ITS-åtgärder ges en mera prioriterad ställning i jämförelse med mera 
traditionella investeringar i t ex nya vägar.  

106 ) Vägverket. Regionalt program för väginformatik 2000-2001 
107 ) ITS Effektsamband. ITS Effektsamband. Uppdatering av Effektsamband 2000 med avseende på ITS. 
Vägverket Publikation 2003:193 
108 ) Handlingar vid avslutande möte i Forum för IT och Miljö 2004-04-26.  
109 ) Anförande av Marika Jenstav, Transek, i samband med konferensen ”Den intelligenta staden” 2003-10-1/2, 
(Forum för IT och Miljö) 
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En internationell översyn av skilda ITS-strategier och –system visar på några gemensamma 
nämnare, som ger en bild av faktorer som är av betydelse för en framgångsrik implementation 
av ITS. 110 Det gäller bl a 
Ökad samverkan mellan olika aktörer internationellt och nationellt  
Interoperabilitet mellan system och plattformar 
Att underlätta ett kommersiellt engagemang genom att bl a tillhandahålla databaser och 
sprida kunskap om ITS till en bredare allmänhet och näringslivet 

I rapporten anges också några viktiga insatsområden med avseende på ITS. Det gäller bl a 
förbättring av trafikens effektivitet/minskad trängsel liksom en lägre miljöpåverkan inkl. 
styrande/vägledande åtgärder med hjälp av ITS och prismekanism. 

Enligt rapporten bör särskild tonvikt läggas på några områden: 

Yrkestrafik (transportledning m m) 
Multimodalt resande (information och betalning m m) 
Positionering, som är grunden för många tillämpningar 

Det konstateras också att en anpassning till människans förmåga och intresse att använda 
tekniken är en grundläggande förutsättning för att ITS skall fungera.  

110 ) ITS-strategier i et internationellt perspektiv. Översikt av planer. Vägverket Publikation 2002:163. Anders 
Lindkvist. Movea. 
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Sammanfattning och slutsatser 

I det föregående har beskrivits sju områden där det finns möjlighet att ersätta resor med IT-
baserade tjänster. Gemensamt för dessa områden är att möjligheterna till prognoser m h t 
emissioner av CO2 är begränsade. Detta beror bl a av: 
– osäkerhet kring den faktiska omfattningen idag (alla områden utom distansarbete) 
– beroendet av ett stort antal insatser och många aktörer 
– fastheten i etablerade vanemönster och attityder 
– osäkerhet m h t effekten av olika incitamentsförändringar 

Samtidigt finns det betydande skillnader mellan de sju berörda formerna för 
substitution, om man ser till potential och sannolik utveckling. 

Kommentarer till nedanstående tablå återfinns i den beskrivande texten ovan. 
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Dynamiska system i tätort 

Int. Vägvisningssystem generellt 

Automatiska betal- och avgiftssystem 
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Vägavgifter
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1) I vissa fall anges minskningen i procent (minskade CO2-utsläpp eller minskade pkm) 

2) Anger % av alla respektive pendlings- respektive tjänsteresor 

3) Där kvantifieringar inte är möjliga används + = positiv effekt och ++ = påtaglig 
positiv effekt 

Distansarbete/flexibelt arbete 
Potentialen får bedömas som stor. Hindren består f f a i att incitamenten idag väger över till 
förmån för det traditionella resandet/pendlandet. Förändringar med innebörden att 
distansarbete premieras genom exv. möjligheter till avdrag i samband med beskattning, 
samtidigt som exv. parkeringsplatser på jobbet beskattas som den förmån det är, kan leda till 
en relativt kraftig ökning. Detsamma gäller insatser från samhällets sida, exv. förändringar i 
gällande regelverk och möjligheten att använda lokala/kommunala instrument såsom t ex 
transportplaner.  

Åtgärder:

Allmänt 
En genomgripande översyn av regelverken i anslutning till distansarbete 
Ta fram utvärderingsmallar f a kunna utvärdera den faktiska miljöeffekten i samband med 
distansarbete 
Utarbetande av informationsmaterial avseende flexibelt arbete/distansarbete 
Fortsatt utbyggnad av bredband till hushållen 
Företag och offentliga verksamheter med exv. > 50 anställda åläggs utarbeta policies som 
redovisar alternativ till resande med bil, exv. kollektivtrafik, gång & cykel, samåkning, 
bilpooler och flexibelt arbete 
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Krav på att arbetsrelaterat resande, dvs. både pendlingsresor och tjänsteresor, inkluderas i 
miljörapporter, miljöredovisningar och årsredovisningar m m  
Kommunerna ges lagstadgad möjlighet att ålägga företag, offentliga verksamheter m fl 
trafikalstrande verksamheter att redovisa transportplaner, där bl a redovisas hur resande med 
bil kan minimeras (förutsätter förändringar i lagstiftningen på området) 
Regeringen verkar i kontakter med Boverket och Vägverket för att flexibelt arbete explicit 
förs in som en del i samhällsplaneringen 

Avtal mellan parterna 
Företag/offentliga verksamheter och arbetstagare får dela på ev. vinster 
(produktivitetsökningar, kostnadsbesparingar etc.) som ett resultat av distansarbete 

Förändringar i skatter och avdragsregler:
Förbättrade avdragsmöjligheter för distansarbetare, avdrag för kostnad för arbetsutrymme i 
bostaden (minimum i enlighet med förslag från Distansarbetsutredningen, dvs. likställande 
med villkoren för näringsidkare (2-4.000 kr/år vids arbete i bostad > 800 h/v); 

Samtidigt omformas regelverket avseende avdrag för arbetsresor till att baseras på avstånd 
bostad – arbete oberoende av färdsätt; bestämmelser avseende beskattning av p-plats o 
anslutning till arbetsplats aktiveras.

Specifika områden: 
Stockholms län: Riktade åtgärder i syfte att stödja flexibelt arbete genom bl a stöd till s k 
satellitkontor och grannskapscentraler i de södra och östra delarna av Stor-Stockholm (kan 
också integreras i de kommunala transportplanerna) 

Tele/videokonferenser 
Även tele/videokonferenser får bedömas ha en stor potential att leda till en reducering av 
CO2-emissioner. Även här stödjer incitamenten traditionella tjänsteresor (exv. traktamenten, 
bonus för frequent flyers etc.)

För en snabbare ökning av virtuella möten talar den snabba utvecklingen v g prestanda i 
förhållande till pris för bildmötessystemen, en utveckling som accentueras genom att 3G 
etableras som standard. Liksom v g flexibelt arbete kan krav på mötes- och resepolicies och 
kommunala transportplaner bedömas få stor betydelse. 

Åtgärder:
Allmänt 
Statliga verksamheter åläggs att utarbeta rese- och mötespolicies med redovisning av 
fördelning på respektive fysiska resor och tele/videokonferenser. 
Företag/offentliga verksamheter och arbetstagare får dela på ev. vinster 
(produktivitetsökningar, kostnadsbesparingar etc.) som ett resultat av användande av 
tele/videokonferenser 
Transportplaner (Se ovan!) 
Krav på att arbetsrelaterat resande, dvs. både pendlingsresor och tjänsteresor, inkluderas i 
miljörapporter, miljöredovisningar och årsredovisningar m m  
Utredning avseende en anpassning av förmånsbeskattningen 
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E-handel dagligvaror 
E-handeln fortsätter att öka. Det gäller såväl hushållens som företagens handel. Utfallet med 
avseende på begränsning av CO2 emissioner beror också på en väl fungerande logistik, 
effektiva distributionssystem m m. Förutsättningar finns framförallt i storstadsområdena 
att E-handel kan få en positiv miljöeffekt. Det är svårt att tänka sig att samhället skulle gå 
in med stödjande åtgärder annat än v g samhällsbetald upphandling. Däremot kan finnas 
anledning utveckla instrument i form av t ex lokala transportplaner för att styra (bort) trafik 
som genereras genom f f a externetableringar.  

E-handel sällanköp 
E-handel med sällanköp bedöms knappast i någon större utsträckning kunna påverka 
utsläppen av CO2.

E-banking 
E-banking har ökat och ökar starkt. Samtidigt får göras bedömningen att detta inte nämnvärt 
påverkar utsläppen av bl a CO2, då bankärenden oftast inte motiverar en egen resa utan 
snarare görs i samband med annan resa. 

Distansutbildning
Distansutbildning får bedömas ha en potential att minska resandet och härigenom utsläpp av 
CO2. Samtidigt saknas statisktik, som möjliggör en närmare bedömning. Till viss del får 
också antas att utbildning, som idag genomförs på distans med stöd av t ex Internet redan 
tidigare genomförts på distans. 

Telemedicin 
Inte heller när det gäller området telemedicin finns idag statistik, som möjliggör någon 
närmare bedömning om omfattning och potential. Det kan dock antas att resursbrist kommer 
att tvinga fram ett mera omfattande användande av t ex distansdiagnostik, teleradiologi etc. 

Väginformatik 
Generellt bedömer VV att det finns en potential om 15-25 %. Potentialen bedöms störst för 
betalsystem (11 %), därnäst för vägvisningssystem (3-7 %). Potentialen bedöms mindre för 
trafikstyrning (2 %), informationssystem (4 %) och hastighetsanpassning (1-4%). För att 
kunna få påtagliga effekter och för att ”rebound effects” skall kunna neutraliseras måste 
sannolikt implementation av de olika systemen kombineras med andra åtgärder, t ex 
vägavgifter av skilda slag.
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1 INLEDNING/BAKGRUND 

1.1 Bakgrund 
Inom Vägverket pågår ett arbete med att ta fram en strategi för att minska CO2-utsläppen. 
Ansatsen är bred och behandlar allt från ”samhälle och transportefterfrågan” till 
”väginfrastruktur och fordon”. För att kunna ta fram strategin finns behov av underlag som 
visar ett nuläge och utvecklingen inom olika områden, samt vilka åtgärder som finns att tillgå 
och vilken potential och effekt de får på CO2-utsläppen. 

1.2 Syfte 
Schenker Consulting AB har fått i uppdrag att övergripande beskriva  

a. utvecklingen inom godstransportområdet och fordonsflottan (körsträckor, volym, vikt, 
trender inom fordonsflottans användningsområden och om det är 
firmabilar/yrkestrafik...) 

b. orsakerna till denna ökning (även ta upp vilka parter som är inblandade) 

c. vilka möjliga, framför allt transportlogistiska, åtgärder som finns att tillgå för att minska 
CO2-utsläppen och vilka som kan genomföra dessa 

d. vilken potential och acceptans som finns för åtgärderna hos alla inblandade parter  

e. effekt åtgärderna har på CO2-utsläppen 

f. kostnadseffektiviten av beskrivna åtgärder 

1.3 Avgränsningar 
En avgränsning är att vi beaktar flöden och förhållanden samt utvecklingsåtgärder som direkt 
berör CO2

  på svenskt område till lands och transporter längs våra kuster och som är 
avsedda för lossning eller lastning i svensk hamn. 

1.4 Tillvägagångssätt 
Kartläggning och jämförelse av tekniska system som kommer att ta upp vilken funktionalitet 
olika tekniska system har, t ex: 

 Söka information på Internet 

 Sammanställa olika utredningars sammanfattningar 

 Kontakta forskare, åkarorganisationer, Handelskammare, representanter för 
transportföretag i Sverige i den mån det är möjligt för att få deras åsikter i ämnet. 

 Studera SIKA:s statistik "Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar" OBS denna 
publikation saknar uppgifter om utländska åkares transporter i Sverige. 

Efter att huvuddelen av grundmaterialet har sammanställts kommer en "brainstorming" 
halvdag att genomföras. Där kommer de inblandade konsulterna samt ytterligare personer 
från transportbranschen att försöka hitta förslag på praktiskt genomförbara åtgärder som kan 
minska CO2 utsläppen. 
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1.5 Begränsningar
Uppdraget har utförts under stark tidsbrist. Detta har gjort att källorna kan vara gamla eller 
osäkra. Vissa kontaktpersoner har vi inte lyckats få kontakt med. De åtgärdsförslag som ges 
får i första hand ses som en bruttolista (som kan utökas) med varierande grad av 
genomförbarhet i kort och långt perspektiv. Arbetet har utförts under tiden 2004-03-31 till 
2004-04-13
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2 UTVECKLINGEN INOM GODSTRANSPORTOMRÅDET 

2.1 CO2-utsläppen i Sverige 
CO2 utsläppen från transportsektorn är c:a 20 Mton/år. Av detta svarar den dieseldrivna 
trafiken för 36%111. Lastbilstrafiken som svarar för den största delen av dieselförbrukningen 
kan alltså antas släppa ut c:a 7 Mton. Fokus bör därmed läggas på detta trafikslag. 
Flygtrafiken svarar för en stor del utsläpp relativt sitt mycket begränsade transportarbete. Det 
enda transportslag som genererar små mängder CO2 är järnvägen. Observera dock att detta 
gäller under förutsättning att kärnkraften finns kvar som elproducent.   

CO2 utsläpp – jämförelse år 2002 
 Utsläpp Transportarbete 

Sjö   0,7 Mton 33,1Mdr tonkm (inkl  längs svenska kusten) 

Flyg   0,6   ”   0    ”  

Jvg   0,1   ” 19    ” 

Lastbil   7,0   ” 36,5 

Personbil 11,0   ”   -     (bensindrivna fordon) 

Källa Sika Transportarbetets utveckling Rapport 2004-03-29 
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Den tunga långväga lastbilstrafiken svarar för den största delen av utsläppen. Men de lätta 
lastbilarna släpper ut stora mängder CO2  relativt sitt transportarbete. 

 

CO2 utsläpp för biltyper - jämförelse112

 Utsläpp                     Godstransportarbe 

                                                 
111 Naturvårdsverket National inventory report 2004 
112 TFK Emissions from transports in Sweden 2003:5E (sammanställning och förenkling av data)  
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    Stad Land 

Personbilar      6 Mton 5 Mton          - 

Tunga lastbilar 0,9  ” 4     ”              26 Mdr tonkm 

Lätta lastbilar   0,7 0,7  ”             1    ”            

Övrigt (bussar) 0,6 0,3                      - 

2.2 Lastbilstrafikens ökning, och transportarbetet 
Lastbilstrafiken har ökat andelen relativt andra transportslag och kommer fortsätta att öka113. 
Detta beror på att lastbilens flexibilitet och prisbild tilltalar transportköparna. Som framgår av 
diagrammet nedan fortsätter trenden att lastbilstransporterna ökar114.  

Godstransportarbetet för de olika trafikslagen är enligt SIKA, för 2002: 
– Landsväg 36,5 Miljarder tonkm 
– Järnvägstrafik (inkl kombi) 19 Miljarder tonkm 
– Sjöfart 33,1 Miljarder tonkm 
 

I appendix, kapitel 5 återkommer vi till detta. 

 

2.3 Lastbilstyper 
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Antalet lastbilar har ökat. Bland dessa är det främst skåpbilar som ökat i antal och dragbilar 
som ökat relativt (+ 100% på 10 år) vilket kan antas hänföras till den ökade internationella 
trafiken. 

 

Antalet lätta lastbilar (främst lastvikt under 1 ton) har ökat kraftigt senaste åren115. Antalet 
uppgick 

                                                 
113 SIKA Godstransporter – efterfrågan och utbud samt uppdatering enl bilaga 2002:3 samt 2000:7 
114 SIKA Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar 1975-2000, 2001, 2002 samt kv 3 2003 
115 SIKA Hur och vad kör de lätta lastbilarna egentligen 
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till 359 000 st 2003. Bilarna nyttjas för lokala transporter av bl a servicepersonal. 
Nyttjandegraden är lägre än för de tyngre fordonen som i ökad utsträckning används 
kollektivt inom yrkestrafiken. Lastvikten är lägre, fyllnadsgraden är lägre (30-40%)  och den 
årliga körsträckan är lägre. Genomsnittsanvändandet är 1600 mil/år för lätta lastbilar. Tyngre 
fordon används i snitt 4200 mil/år (fordon i yrkesmässig trafik nyttjas ofta betydligt mer än 
så). De tyngre lastbilar som används för specialtransporter som timmer, olja, grus, asfalt etc 
har av naturliga skäl svårt att nyttjas mer än i ena transportriktningen. Som en jämförelse kan 
nämnas att fyllnadsgraden för Schenker ABs tunga lastbilar är i snitt 72%116. 

 

Firmabil kontra yrkesmässig trafik (kollektiva godstransporter) 
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Av figuren framgår att det är firmabilarna som svarat för den kraftigaste expansionen117.  

 

Av det totala transportarbetet svarar den yrkesmässiga trafiken för merparten (92%) relativt 
firmabilstrafiken. Motsvarande siffra för mängden transporterat gods är 90%. Antalet 
firmabilar över 3,5 ton118 uppgår till 17 000 fordon jämfört med antalet yrkesmässiga fordon 
(c:a 52 000 st).  

                                                 
116 Schenker  
117 SCB Lastbilar/Dragbilar i trafik fördelat på yrkesmässig trafik resp firmabilstrafik, 2002   
118 SIKA 2002 
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2.4 Intressanta transportflöden
De flöden man spontant tänker på när man pratar transporter och miljö är dels strömmen av 
lastbilar längs våra huvudvägar (Triangeln Stockholm – Skåne – Göteborg – Stockholm),
dels trafiken i våra huvudstäder. Till detta skall läggas den trafik av utländska fordon som inte 
finns med i statistiken. Det finns ingen säker källa till hur stor denna trafik är men enligt en 
ovetenskaplig studie av Åkeriföreningen utgör utländska bilar en stor del av flödet längs 
E4an (endast 37% av de tunga fordonen var svenskregistrerade). Enligt en äldre rapport119

uppskattas andelen utländska fordon i Sverige till 4,5 %. 

Trafiken i städerna utförs till stor del av små distributions- och servicefordon. Servicefordonet 
utgör i många fall ett mobilt lager för reservdelar och verktyg för hantverkaren. Bilen har
alltså inte bara funktion som transportmedel. 

En liten förskjutning av handelsströmmarna till de forna Öststaterna kan förväntas. Deras 
samlade andel av handeln antas öka från 7,2% (2002) till 9,1% (2008)120. Detta påverkar 
främst den svenska Östkusten. 

2.5 Utvecklingen inom övriga transportsystem 
Det är komplext att i korthet fånga de många trender och strömningar som sker inom 
området.

Nedanstående listning försöker fånga några centrala nuläges- och trendfakta av betydelse 

2.5.1 Järnvägstransport (vagnslast) 
Dessa har i Sverige minskat i absoluta tal under senare år och marknadsandelen har 

minskat

Den utrikes gående delen har också stagnerat, delvis p g a de vanliga begränsningarna i 
organisation, teknik och kapacitet utomlands.

2.5.2 Kombitransport bil-järnväg 
Antal terminaler har idag kommit till 16: några nya är på gång på mindre orter 

Trafiken har stabiliserats och omsätter ca 500 MSEK/år. Railcombi som dominerar är numer 
helt norskägt. Intercontainer har vissa linjer, bl a mot Göteborg och mot 
Skåne/Kontinenten, DB/Stinnes har också genom sina bolag Euroshuttle och 
Hangartner en stor kombitrafik med kopplingar till den svenska marknaden 

Flera nya utrikeslinjer planeras, bl a till Spanien 

2.5.3 Sjötransport in-/utrikes 
Utrikes delen har fortsatt att öka under senare år, medan den inrikes har minskat något.

Speciellt har enhetslasttrafiken (containers, trailers mm) har fortsatt öka, vilket har betydelse
för långväga bil och komib

119 SCB Trafikarbetet uttryckt i fordonskilometer på väg i Sverige 1950 – 1997 , 19998
120 Svenskt näringsliv  Utvidgningens effekter på Sverige 2004
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3 ORSAKSSAMBAND

3.1 Allmänt om logistikutvecklingen
Det finns ett klart samband mellan samhällsutvecklingen och godstransportutvecklingen.
Godstransporterna är en förutsättning för industrins utveckling liksom för vår sociala välfärd. 

Handelsvolymen kan antas fortsätta öka och därmed även transportarbetet. Kopplingen
mellan BNP och transportarbetet är tydlig och trenden lär fortsätta trots tillfälliga
svängningar121.

En trend är att kraven på korta ledtider ökar. Som en konsekvens av ökad konkurrens
minskar eller till och med eliminerar både säljande/producerande företag och 
köpande/konsumerande företag lagren för att därigenom öka servicegraden, minska 
kostnader för bundet kapital och/eller minska risken för inkurans. Kraven på leveranskvalitet 
ökar därmed genom att kraven på leverans inom snävare tidsfönster ökar.

En trend är att tredjepartlogistikföretag (3PL) tar över ansvaret för logistiken för företag, i 
första hand lagerhanteringen. Detta innebär i de flesta fall att godset kan samlastas med
andra kunders gods vilket minskar transportarbetet.

En annan trend är att nya företag etablerar sig som ”virtuella” aktörer och utan att själva 
fysiskt hantera varorna styr flödet från producent till köpare. I vissa fall kan man på detta sätt 
hoppa över ett eller flera mellanled i form av grossist och återförsäljare. I de allra flesta fall är 
varuflödet så litet att det måste samlastas med annat 

Ytterligare en trend är att företag försöker styra bilen direkt till slutkund istället för att lossas 
och lastas igen vid ett lager. I takt med att kunderna blir större kan detta komma att öka.

3.2 Handelns logistik; flöden och trender 
Handelns struktur har ändrats. Orsaken till urbaniseringen och städernas utveckling liksom
handelns utveckling är främst bilismen. En annan drivkraft är internationaliseringen122.
Resultatet är att tätorterna utvecklas så att befolkning och näringsverksamheten förtätas i tre 
stora regioner: Storstockholm/Mälardalen, Göteborgsregionen och 
Malmö/Öresundsregionen.

Konsumtionsmönstret förändras. Dels ökar andelen tjänster mer än KPI123, dels ökar andelen
sällanköpsvaror mer än den vanliga dagligvaruhandeln. Orsaker till detta är den 
demografiska förändringen med en ökad andel relativt välbeställda pensionärer dels ett ökat 
intresse för upplevelser i form av resor, hälsovård, fritid mm som är mindre produktinriktat.
Sällanköpsvaror som antas öka är möbler och kläder. 

Butiksstrukturen har de senaste årtiondena utvecklats mot färre och större butiker utanför
stadskärnorna på bekostnad av de mer centralt belägna små/medelstora butikerna124.
Orsakerna till detta är konsumenternas tillgång till bil, stordriftsfördelar mm. Ur 
distributionssynvinkel underlättar detta för leverantören/grossisten som får färre 
leveransstopp och en större lastmängd per stopp.

Fler internationella kedjeföretag kan förväntas etablera sig i Sverige.

e-handeln har efter det att dammet efter de kollapsade internet-bolagen lagt sig, visat sig ha 
en liten men stadigt ökande del av handeln (6,5 Mdr SEK 2002 vilket motsvarar 1,7% av 

121 Tfn kontakt med fö ek inst Göteborg (prof Lumsden, Nordén, Jensen)
122 HUI Strukturella förändringstendenser inom handeln 1999
123 HUI Handelns dragare drar 2003
124 HUI Hushållens inköp av dagligvaror i städer, 2004
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handelsvolymen125).  De traditionella postorderföretagen har en allt större andel köp via 
nätet.

Utveckling: När det gäller distribution till konsument (B2C) har internetanvändningen
exploderat när det gäller informationssökning och ”icke godskopplad” handel som resor, 
biljetter, bankärenden, aktier mm. När det gäller köp av varor är utvecklingen ännu måttlig. 
När konsumenterna vant sig vid att köpa via nätet och under förutsättning att
logistikkostnaderna kan hållas nere kan internetförsäljningen förväntas öka. När det gäller 
hemdistribution som ju skulle öka de kortväga lastbilstransporterna och minska
privatbilismen är utvecklingen mer osäker. 

E-handeln mellan företag har de senaste åren överträffat alla prognoser. Enligt en artikel i 
Business Week så spådde man år 1999 att omsättningen mellan företag år 2003 skulle bli 
1300 miljarder USD, i verkligheten blev det hela 2400 miljarder som omsattes.
Konsumenthandeln via internet spåddes 1999 att omsätta 108 miljarder USD år 2003, i 
verkligheten blev det nästan måluppfyllelse, 95 miljarder blev utfallet. 126 Den så kallade Dot 
Com döden drabbade framförallt nystartade företag med Internethandel som huvudsakliga 
verksamhet. Traditionella företag som nu har börjat använda Internet som en kompletterande
affärskanal har lyckats mycket bättre.

Framförallt är det redan etablerade affärskontakter som nu automatiseras mellan företag. 
Men även inköpshjälpmedel införs i allt större grad. Systemen hjälper inköparen att välja den 
billigaste leverantören.

Företag har större möjlighet att hitta nya leverantörer på näten än vad som var möjligt
tidigare. Detta medför att inköpsmönstren förändras.

De logistiska effekterna av detta är för tidigt att sia om eftersom förutsättningarna är så olika 
för de relativt fåtal företag som nyttjar tekniken i större omfattning idag. Effekten kan bli att 
man lättare kan samordna (och rationalisera) transportflödet och effekten kan bli den 
motsatta, t.ex. att inköpen blir utspridda till flera olika leverantörer (givet då att den möjliga 
besparingen på varans pris är mycket högre än merkostnaden för transporten). 

Handel (11 Mdr tonkm, 68 Mton). Merparten av både det långväga och kortväga 
transportarbetet utförs av lastbil. Järnvägen svarar för c:a 20%. Importen av livsmedel ökar. 
En bidragande orsak är de stora livsmedelskedjornas satsning på egna märkesvaror så 
kallade EMV. Tillverkningen av dessa produkter sker ofta i låglöneländer.

3.3 Industrins logistik; flöden och trender 
Transporterna utgör en allt viktigare del av den industriella processen mellan olika 
förädlingsställen. Med globaliseringen av näringslivet ökar konkurrensen och kostnadsjakten.

Generellt kan industrins utveckling och därmed transportarbetet kopplas till den allmänna
världskonjunkturen och Sveriges konkurrenskraft gentemot våra handelspartners. 
Dagligvaruhandeln är kopplad till befolkningsutvecklingen.

En viktig faktor för transportarbetets utveckling är att svensk industri flyttar produktion till 
länder med lägre kostnader. Arbetskraftskostnaden är en tung post i viss typ av industri eller 
i vissa moment127. Arbetskraftskostnaden i Sverige ligger numera c:a 20% under de dyraste 
länderna i Europa men ett låglöneland som Estland ligger på en nivå som är 25% av den 
svenska. Av detta följer att varuströmmarna mellan länder ökar. En annan trend är att företag 
flyttar delar av sin produktion utomlands för att komma närmare sin marknad. Den typ av 
produktion som flyttas är normalt okvalificerad och arbetsintensiv men även högkvalitativ
produktion som t ex programutveckling flyttas till låglöneländer som Indien. 

125 HUI När dammet lagt sig, S90 Hedlund 2003
126 Business Week 12 maj 2003
127 svenskt Näringsliv Internationell utblick Löner och Arbetskraftskostnader, 2004
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Merparten av Tekoindustrin i Sjuhäradsbygden är nu nedlagd eller har fått sin produktion 
flyttad utomlands. Produktionskostnaden i t.ex. Kina är ca en tiondel mot den svenska 
produktionskostnaden. Fraktkostnaden är då relativt ointressant. En tredubbling av 
transportkostnaden kommer inte att minska handeln nämnvärt. I princip så är det endast om 
produktionskostnaden i Kina ökar 10 gånger som handelsmönstret förändras.  

Mycket av tekoindustrins produkter flygs då plaggen är högvärdiga. Fraktkostnaden blir då 
en liten del av produktionskostnaden.  

De svenska direktinvesteringarna i t ex de forna Östländerna uppgår till 30 Mdr SEK under 
perioden 1999 – 2003. 

Stordrift och specialisering innebär att färre företag tillverkar allt mer per företag. Detta leder 
till att transportarbetet ökar.  

Inom t ex kemiindustrin motsvarar c:a 10 Mton128 färdiga produkter av knappt dubbla 
mängden transporterade. Detta pga att olika specialföretag utför olika moment i logistikflödet 
till färdig produkt . 

 

Industrins transporter kan delas upp i följande näringar:  
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Energi/olja svarar för en stor del av transportarbetet (14 Mdr tonkm129 och 70 Mton). 
Oljetransporterna har minskat successivt de senaste 20 åren pga effektivare 
energihushållning och alternativa energikällor. Merparten av transportarbetet sköts av 
oljefartyg som kör petroleumprodukterna till depåer längs kusten där distributionsbilar tar vid. 
Järnvägen är ett konkurrerande transportmedel till den inrikes sjöfarten.  
                                                 
128 Transportindustriförbundet Godstransporterna näringslivet och samhället, 2002 
129 Transportindustriförbundet Godstransporterna näringslivet och samhället, 2002 
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Utvecklingen inom energisektorn är beroende på in vilken takt kärnkraften kommer att
avvecklas. Enligt riksdagsbeslut skall kärnkraften avvecklas och transportarbetet (av olja, flis 
mm) kan i så fall förväntas öka. 

Skogsnäringen svarar sammantaget för den största mängden (23 Mdr tonkm, 119 Mton). 
Merparten är långväga transporter. Fartyg och järnväg dominerar när det gäller massa och 
papper (9,7 Mdr tonkm), Lastbil, järnväg och fartyg har ungefär lika stora andelar när det
gäller skogsbruket (rundvirke) som svarar för 7,4 Mdr tonkm. När det gäller segmentet 
sågade trävaror delar sjöfart och lastbil på detta (6,3 Mdr tonkm). 

Stål, järn, gruvor svarar för c:a 14 Mdr tonkm resp 56 Mton. Järnvägen tillsammans med 
fartyg dominerar på malmsidan och även på exporten av färdiga produkter. Lastbilarna
svarar endast för c:a 11%. Volymen beror på världskonjunkturen och stålbranschens
utveckling.

Verkstad (3 Mdr tonkm, 19 Mton). Transportarbetet är inte så omfattande men värdemässigt
svarar denna sektor för 56% av industrins samlade förädlingsvärde130.

Livsmedelsindustri/jordbruk (8 Mdr tonkm, 32 Mton). Lastbilen dominerar och 
konkurrensen från andra transportslag är liten utom vissa varuslag som kan sjö- respektive
järnvägstransporteras. En ökad import kan möjligen minska den inhemska produktionen.

Sand och grus (3 Mdr tonkm, 94 Mton). Transportarbetet inom detta segment utgörs till stor
del av kortväga biltransporter. Arbetet är starkt kopplat till byggkonjunkturen.

Kemi (5 Mdr tonkm, 19 Mton).

130 Svenskt näringsliv, 2002
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3.4 Lagerstruktur (handel och industri) 
Det finns en trend mot färre lagringspunkter. Antalet lagerplatser har minskats sedan 60-talet 
och går mot allt färre lager och sedan ett eller ett par lagerställen i Norden eller kanske
Europa. Andra trender är att minska även lagren till att bli enbart omlastningspunkter, dvs
man har bara det lager som finns rullande på vägen. Denna utveckling möjliggörs av 
informationsteknik och att transportkostnaden är förhållandevis billig i relation till 
varu/produktionskostnaden. Genom centraliseringen frigör företagen kapital samt sänker
sina kostnader för personal och kassation av uttjänta artiklar. Effekterna av att centralisera 
lager (från flera distributionslager) är i normalfallet ett ökat transportarbete.
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4 FÖRÄNDRINGSFÖRSLAG/ REKOMMENDATIONER

4.1 Var fattas besluten som påverkar utvecklingen ? 
Logistik- och transportfrågor delas ofta in i tre områden:

Strategisk nivå - Här beslutas VAD som skall ske inom företaget

Taktisk nivå - Här fattas beslut om HUR de strategiska besluten skall utföras 

Operativ nivå - Här beslutas ATT något skall utföras dvs. Själva transporten 

Grundförutsättningarna för ett företags och svenskt näringslivs transportarbete beslutas på 
strategisk och taktisk nivå. Det är här man bestämmer var produktions- och 
lageranläggningar skall ligga, vilka ledtider och servicenivåer företagen skall ha till kunderna,
om distributionen skall ske i egen regi etc. Generellt kan sägas att företagens
transportkostnader och transportarbete bestäms till ca 70-80% på strategisk och taktisk nivå 
vilket ger att endast 20-30% kan påverkas på operativ nivå. 

Skall man uppnå de tuffa CO2mål som är uppsatta måste man inom svenskt näringsliv

tillsammans med Myndigheter och Vägverk lyfta upp transportfrågorna på strategisk nivå.

Mycket av de resurser och projekt som idag drivs fokuserar transporterna på operativ nivå. 
Man lägger ner mycket resurser på att påverka det transportarbete som man på strategisk 
nivå fattat beslut om skall utföras.

Genom att ifrågasätta strukturen och behovet till transporten kan man skapa stora 
besparingspotentialer. Idag finns ibland en viss övertro till att teknik skall lösa alla problem.
Visst kan IT teknologi, sparsamt körsätt etc skall bidra till minskade CO2utsläpp, men det är 

tyvärr inte här de stora effekterna kan eller kommer att uppnås. Största vinsten för miljön får 
man om transporten överhuvudtaget inte behöver utföras.

Vägverket har börjat driva projekt tillsammans med företag och myndigheter för att minska 
transportarbetet. Vid ett flertal tillfällen, både inom offentliga myndigheter och privata företag 
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har oviljan varit stor att överhuvudtaget ifrågasätta transporterna. Ofta är dessa transporter 
förenade med gammal tradition, man har kanske alltid haft en egen vaktmästare som åker 
runt i kommunen med post och andra varor. Att då ifrågasätta detta känns hotande. Istället
försöker man då med teknik minska transportens miljöpåverkan. Detta har dock oftast långt 
mycket sämre effekt än att lösa behovet på annat sätt. 

För att uppnå CO2målen måste transportarbetet drastiskt effektiviseras och minskas. Det kan 

endast göras via beslut på strategisk nivå inom företagen och de transportköpande
myndigheterna. Här måste myndigheterna arbeta med såväl morötter som piska. Idag
fokuserar många åtgärder angående transporterna på operativ nivå. Man kan säga att vi 
åtgärdar symtomen och inte sjukdomen.

Vi har i kommande sammanställning ”brainstormat” fram ett antal åtgärder vilka vi är 
övertygade om skulle kunna få dramatiska effekter på transportsektorn. De skulle nämligen
påverka näringslivet strategiska beslut.

Givetvis måste konsekvensutredningar göras men det är endast med relativt drastiska beslut 
vi kan vända dagens negativa trend. 

Efter att man minimerat transporterna genom att ifrågasätta dem
gisk och taktisk nivå skall man 

eta med de operativa transportfrågorna. 
och effektiviserat dem på strate
arb
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4.2 Indelning 
Vi har valt att gruppera åtgärdsområdena enligt:

Stimulering och reglering inom: 

Logistik, organisation & samordning

Trafiksystem (ofta byte mellan)

Teknik

Uppföljningssystem

Detta kan då ske genom styrmedel (som kan påverka ovan nämnda områden): Skatter, 
bidrag, reglering samt uppföljning och revision 

Statliga styrmedel

Skatter
Stöd/stimulans

Reglering
Uppföljning/revision

Övergripande mål/medel för CO2

Mer transportarbete
per liter bränsle

Mindre transportarbete
att utföra

Medel (exempel)

Samordning
& log.system
ex.
1 ”Godskollektivtrafik”
2 Minska firmabilar
3 Organisation Väg/

Banverk

Trafiksystem
1 Kombitrafik bil-jvg
2 Sjötrafik
3 Järnväg/vagnslast

Teknikstimulans
1 Hastighet, körsätt
2 Motorteknik, lastvolym
3 Lastbärare/intermoda-

litet

Uppföljningssystem
och revision

Statliga styrmedel

Skatter
Stöd/stimulans

Reglering
Uppföljning/revision

Statliga styrmedel

Skatter
Stöd/stimulans

Reglering
Uppföljning/revision

Övergripande mål/medel för CO2

Mer transportarbete
per liter bränsle

Mindre transportarbete
att utföra

Övergripande mål/medel för CO2

Mer transportarbete
per liter bränsle

Mindre transportarbete
att utföra

Medel (exempel)

Samordning
& log.system
ex.
1 ”Godskollektivtrafik”
2 Minska firmabilar
3 Organisation Väg/

Banverk

Trafiksystem
1 Kombitrafik bil-jvg
2 Sjötrafik
3 Järnväg/vagnslast

Teknikstimulans
1 Hastighet, körsätt
2 Motorteknik, lastvolym
3 Lastbärare/intermoda-

litet

Uppföljningssystem
och revision

Medel (exempel)

Samordning
& log.system
ex.
1 ”Godskollektivtrafik”
2 Minska firmabilar
3 Organisation Väg/

Banverk

Trafiksystem
1 Kombitrafik bil-jvg
2 Sjötrafik
3 Järnväg/vagnslast

Teknikstimulans
1 Hastighet, körsätt
2 Motorteknik, lastvolym
3 Lastbärare/intermoda-

litet

Uppföljningssystem
och revision
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4.3 Bruttolista över åtgärdsområden 

4.3.1 Logistik, organisation och samordning
Inför utvecklingsstöd för transportköpare. Utredningar som visar på möjligheter att minska 
CO2 utsläppen skall delfinansieras av staten. Avsätt 100 miljoner årligen för denna typ av 
utredningar. En utredning på ca 300 000 kr medför ofta en sänkning av transportarbetet med 
ca 5-30 %.

Öka samordningen: Premiera öppna transportlösningar, sk godskollektivtrafik eller 
samlastningstrafik. Resursutnyttjandet är ofta högre på fordon som bedriver 
godskollektivtrafik jämfört med fordon som endast kör för en uppdragsgivare, sk. firmabilar.
Inför ett ansökningsförfarande där åkaren får visa att fordonet används dagligen till fler än ca 
15 olika avsändares uppdrag, samt att fordonets fyllnadsgrad är minst 65 % under dagen. De 
fordon som uppfyller dessa kriterier kan erhålla sänkt fordonsskatt samt få nyttja bussfilerna i 
vägnätet.

Inför en gemensam trafikpolitik mellan Banverket och Vägverket. Idag styrs mycket av 
satsningarna av lokala/regionala/bransch intressen mer än riksintresse. 

Öka samarbetet mellan företag inom transportnäringen. ”Co-opetition” istället för konkurrens.
Stimulera gemensamma produktionssystem i glesbygd. Skapa möjligheter för Posten, DHL 
och Schenker att driva gemensamt produktionsbolag. Liknande Banverket. 

Samordnad stadstrafik

Samordnad glesbygdstrafik

Inför vägtull för alla lastbilar inom de största tätorterna. Detta medför att transporterna bör 
överföras till godskollektivtrafik företag som samordnar transporter för flera företag. På så 
sätt får man ned antalet bilar i centrum.

Inför vägtull för all transittrafik genom landet. 
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4.3.2 Byte av trafiksystem och leder 

Kombitrafik bil-järnväg

Styrning Reglering: Vägverket borde vara den naturliga ägaren till Rail Combiterminalerna då 
Vägverket direkt påverkas av en överföring av gods från väg till järnväg.131 I Sverige ägs Rail 
Combi terminalerna av det norskägda företaget Rail Combi. I t.ex Tyskland erhålls 70 % av 
kostnaden i stöd från staten och EU. En friköpning av terminalerna öppnar upp för nya 
aktörer på marknaden samt frigör kapital för nyinvesteringar hos företaget Rail Combi AB. 

Omprioritera Rail Combitrafiken jämfört med persontrafiken på järnvägen. Rail Combitrafiken 
är ett direkt komplement till vägtrafiken. Övrigt gods på järnvägen har inte vägtransporter 
som direkt alternativ. Idag tar en Rail Combitur mellan Malmö och Stockholm tre timmar 
längre under dagtid än nattetid. Idag är priset mycket förmånligt för Rail Combi kunder, men 
bristen på flexibilitet gör att transportköparen inte väljer alternativet. I princip så är det halva 
transportkostnaden om man låter trailern gå via järnväg istället för via landsväg. 2500 kr 
kostar det inklusive terminalhantering att skicka en trailer mellan Malmö och Stockholm. 
Motsvarande dragning med bil kostar ca 5400 kr.

Ökad frekvens: Idag går det i princip bara en eller två avgångar per kväll (vid 19-tiden) 
Förutsättningen för en utökning av transporterna via järnväg är en högre turtäthet. Minst sex 
till åtta avgångar per dygn i vardera riktningen. Effekten måste vara att resan går både
fortare och billigare än motsvarande förflyttning på landsväg. Staten bör därför satsa på att 
kraftigt utöka Rail Combitrafiken på dessa huvudsträckor. 

131 Johan Trouvé ”Färder i Framtiden” 2003 Banverket
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Mer svårgenomförbart, men av ökande betydelse/effekt: Inför höghastighetståg avsedda för 
rullande landsvägs trafik (hela ekipaget trailer/släp + dragbil upplastat på vagnen) på 
sträckorna Skåne – Göteborg (Strömstad), Skåne – Stockholm samt Göteborg – Stockholm,. 
Nya stationer byggs i anslutning till E4/E6 i Helsingborg, E6 i Mölndal samt vid E4/E20 
Södertälje samt vid Stockholms Frihamn. Tåget skall ha specialvagnar för att lasta trailer inkl 
dragbil och chaufför sk rullande landsväg. Detta möjliggör att utländska traileråkare kan lasta 
upp trailer och dragbil på en järnvägsvagn. Schenker i Finland kör på detta sätt. De sätter 
upp sina äldsta långtradare på järnvägen. Kapitalbindningen i dessa fordon är mycket låg då 
de redan är fullt avskrivna. Fördelen med att ha med dragbilen är att man omedelbart kan 
dra iväg fordonet till mottagaren. Genom denna satsning sparar de 2 miljoner liter diesel per 
år. (5200 ton CO2) 

Stimulera framväxten av direkta kombitåg från ex vis Göteborg/Jönköping/Hallsberg till 
kontinentala destinationer. Här sparas då 30 - 50 mil landsvägstransport. Gäller även Pendel 
Oslo – Skåne- Kontinenten för att minska den ökande transittrafiken. Kräver eventuellt även 
rullande landsvägslösning mellan Oslo och Skåne

Ge bidrag för varje trailer som körs på järnväg/kombi istället för på landsväg. 

Inför stöd för utbyte av trailerdragbilar till trafik där man utnyttjar 25,25 meters måttet och har 
inrikes gods på bilen. 

Bygg fler kombiterminaler t.ex vid det stora logistikområdet Torsvik utanför Jönköping. Det 
saknas även i ex vis Halmstad och Blekinge.

Inför gratis rullande landsväg mellan Stockholms Frihamn och E4 vid Norrtull. Genom att 
ställa upp dragbil och trailer på järnvägen slipper man transporterna genom Stockholms 
innerstad.

Sjötransporter

Stimulera till att färje- eller containerlinjer går längre upp i Sverige (ex Tyskland – Södertälje;
försök har gjorts men utan stöd, och rederierna har lagt ned). Stödet skulle kunna gälla 
hamndelen – lastningen ombord, eller på annat sätt. Det skulle klart minska flödet på våra
leder som E4. Det kan även gälla nya linjer som mellan Skåne och Storbritannien.

Stödja den planerade linjen Kristinehamn/Vänern – Duisburg/Tyskland, där 4-6 stycken 
RoRo fartyg planeras att gå i daglig trafik, och där upp till ca 50 trailers eller containers får 
plats  per resa. Ett EU – stött projekt

Multimodala transporter (bil-järnväg-sjö) 
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Pendlar till hamnar: En annan viktig del är väl fungerande järnvägsanslutningar till hamnarna,
som ex vis Göteborg, Helsingborg, hamnar på ostkusten med östförbindelser som Polen och 
Baltikum. Göteborg har idag flera starka tåg för enhetslaster/vagnslaster (ca hälften 
ankommer med järnväg), men det finns mycket kvar att göra på många håll. 

Enhetslaster, standardisering av lastbärare: EU har beslutat stödja/rekommendera satsning
på den s k EILU (European Intermodal Loading Unit)   som är anpassad för att med maximal
volym kunna transporteras mellan de olika transportsätten i stort sett mellan alla länder i 
Europa. Sverige bör här på olika sätt stimulera till att denna även kommer in mer på den 
svenska marknaden. Den skulle då bidra till att kunna öka användningen av kombitrafik, men 
även mer sjögående på de många feederlinjer som går (ex Holland eller Tyskland till 
mellersta Sverige.

Järnvägstransporter, främst vagnslast 

Ge transportbidrag till alla järnvägstransporter längre än 30 mil. Idag utgår transportbidrag till 
företag i de fyra nordligaste länen för transporter längre än 401 km. 

4.3.3 Teknikstimulans 
Inför obligatorisk iblandning av alternativa koldioxidneutrala bränslen i all bensin och diesel 
som säljs i Sverige från och med 2008. Kräver viss modifiering av äldre fordon. 

Skatt/teknik: Inför en miljödifferentierad kilometerskatt enligt Schweizisk tredelad modell. 
Dock måste alternativ till vägtransporter finnas INNAN man kan börja fördyra transporter. 
Idag anser inte näringslivet att järnvägstransporter är ett tillräckligt flexibelt transportsätt. Att 
då införa vägskatter kommer endast att öka kostnaderna för slutkunden.

X X

Motorklass
Euro 0 faktor 2,0
Euro 1 faktor
Euro 2 faktor
Euro 3 faktor 1,42

Ju bättre 
motor desto 
billigare

Körd sträcka i landet. 
Mäts via GPS
utrustning.

Ju kortare 
sträcka desto
billigare

Fordonets maximala
lastkapacitet.

Ju mer
fullastat
fordon desto 
billigare per 
transporterad

= Vägskatt

Vägskatt enligt Schweizisk modell 

Sparsam körning Studier visar att utbildning inom sparsam körning reducerar
bränsleförbrukningen med ca 4-6 %132. Fram till och med år 2003 har 4300 chaufförer 
genomgått utbildningen Heavy Ecodrivning. Om alla chaufförer till de tunga transporterna
skulle genomgå samma utbildning och erhålla motsvarande sänkning av
bränsleförbrukningen skulle detta motsvara en avsevärd volym drivmedel. Stöd därför 
utbildningen av chaufförer inom Sparsamkörning genom att ge bidrag motsvarande hela 
utbildningskostnaden. Utbildningen kostar ca 2500 kr per chaufför och består av 2 timmars 
lärarledd utbildning i lastbil. För 25 miljoner kronor i bidrag kan ca 10 000 chaufförer
genomgå utbildningen. 

Räkneexempel Sparsam körning

132 Enligt Vägverkets sektorredovisning 2003 s 57
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Ett tungt fordon drar ca 4,5 liter per mil. En sänkning med 4 % motsvarar då 1,8 dl minskad
förbrukning per mil Enligt Vägverkets sektorredovisning 2003 s 20, utförde de tunga lastbilarna
5,8 miljarder fordonskilometer under år 2003. Detta motsvarar 104 000 m3 med diesel vilket
resulterar i ca 270 000 ton färre CO2 utsläpp.

Bränslerådgivandesystem som visar chauffören hur han bör köra i kombination med 
utbildning inom sparsam körning kan få utbildningseffekten att bli mer bestående och
troligtvis även förstärkas. Vägverket bör därför även överväga att ge bidrag till investering i 
sådana system, alternativt kräva det som standard i alla tunga fordon som sälj från år 2006. 

Tillåt endast eldrivna eller koldioxidneutralt bränsledrivna distributionsfordon i Stockholm, 
Göteborg och Malmös innerstad år 2010. Förslaget driver lastbilsutvecklingen framåt. De 
som inför dessa fordon tidigare än 2010 erhåller slopad fordonsskatt och får trafikera 
bussfiler.

Fordonsteknik – ålder/volym: Ge bidrag för att byta ut gamla fordon till större och 
miljövänligare fordon.  Det kan även gälla stimulans mot byte till större volymslukande
ekipage (upp till ca 130 m3, jämför Kinnarps maximala ekipage för in- och utrikes). Det finns 
en trend mot alltmer volymgods. 

Sänk hastighetsregulatorn från 89 km i timman till 84 km i timman på tunga lastbilar. Detta 
minskar bränsleförbrukningen, vilket minskar koldioxidutsläppen i motsvarande mängd. 

4.3.4 Uppföljning och revision 
Inför CO2 revisioner av företags verksamhet. Om revisionen visar att företaget kan drastiskt
minska transporternas CO2 utsläpp skall företaget åläggas att införa dessa förbättringar. 
Åtgärderna kan till en början vara rådgivande för att efter från och med år 2008 vara 
tvingande.

Inför CO2 rapportering som krav i den ekonomiska redovisningen gällande företagens 
transporter. Värdet skall rapporteras till skatteverket och bli officiell statistik. Totalt och
förändring från föregående år skall redovisas.
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4.4 Bruttolista, underlag för potentialberäkning 
Listan nedan ger en översikt av alla genomgångna åtgärdsområden och anger även hur vi 
kan gå vidare med beräkning av potentialer och grad av påverkan. 

Bruttolista åtgärdsexempel för minskning av CO2
Nummer enligt genomgång av varje område Ton Tonkm Grad påverkbart
Huvud- Ton %  av Tonkm %  av

områden för Nr Delområde för utveckling och vidare analys som ton som som tonkm som Kort Lång
genomförande berörs berörs berörs berörs sikt sikt

Logistik & 1 Utvecklingsstöd för transportköpare
samord-
ning och 2 Ökad samordning, "godskollektivtrafik" Minskning firmabilsanvändning

organi-
sation 3 Gemensam trafikpolitik för främst kombiutveckling (Vägv/Banv)
sation

4 Samverkan inom stadstrafik och glesbygdstrafik

5 Vägtull lastbilar inom största tätorter

6 Vägtull för transittrafik genom landet

Trafik-
system 7 Styrning/Ägande av kombiterminaler Vägverket…

8 Prioritera upp kombi mot persontrafik

9 Ökad frekvens i kombitrafiken

10 Stimulera satsning på Rullande landsväg på vissa långsträckor

11 Fler direkta utrikes kombitåg, från Göteborg/Jönköping/Hallsberg

12 Bidrag för kombitransport bil-jvg

13 Ökad användn av maxlängdsfordon Mer 25m i stället för 18-meters inrikes/utr

14 Nya kombiterminaler, bil-jvg (ex Torsvik/Jönk, Halmstad, Blekinge)

15 Gratis rullande landsväg Stockholms Frihamn - E4 vid Norrtull

16 Sjötrafik: längre upp i landet, ex Mälardalen. Containerlinje till UK, m fl

17 Stimulera planerade RoRo linjen Vänern - Tyskland

18 Fler säkra järnvägsanslutningar till hamnarna

19 Multimodala enhetslasters användning EILU mfl

20 Bidrag till långväga järnvägstransporter (vSpec systemtrafik stora flöden

Teknik 21 Iblandning av CO2-neutrala bränslen

stimulans 22 Miljödifferentierad kilometerskatt Enligt Schweizisk modell

23 Sparsam körning, Eco-driving

24 Användning av bränslerådgivande system

25 Storstadsfordon El eller CO2-neutrala fordon

26 Fordonsteknik; bidag till föryngring av fordonspark/ökad volym i ekipage

27 Hastighetssänkning

Uppföljning
och revision 28 CO2-revisioner av förtagets verksamhet / transportanvändning

29 CO2-rapportering i ekonomiska redovisningen

Kan
kompletteras
med vilka
godsmängder
och tr. arbte som
berörs. Samt
potential-
beräkningar
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4.5   Sammanfattning av vissa åtgärder, potentialer, 
acceptans och kostnadseffektivitet 

Att i detta arbete försöka skatta acceptans, potential och kostnadseffektivitet i respektive
förslag medger inte tiden. Vägverket har dock själva publicerat en sammanställning i sin
publikation Åtgärder för att uppnå vägtrafikens koldioxidmål 2003:117 

Nedan visas en sammanställning av olika åtgärders effekter, kostnadseffektivitet och 
förväntad acceptans. Noterbart är dock att sammanställningen fokuserar på operativa 
lösningar snarare än strategiskt/taktiska. Att ifrågasätta transportens vara eller icke vara ger 
oftast den största effekten.

Källa: Vägverket publikation 2003:117 Åtgärder för att uppnå vägtrafikens koldioxidmål.

Ursprunglig källa: Harmsen, R (2003), International CO2 Policy Benchmark for the Road 
Transport Sector, COWI och Ministry of Transport, Public Works and Water Management, 
Haag, Nederländerna 

Åsikter från Sveriges Åkeriföretag133

Sveriges Åkeriföretag har följande åsikt angående möjligheten att minska koldioxidutsläppen
från godstransporterna på landsväg. 

“Lastbilstransporterna kompletterar mer än vad de konkurrerar med järnvägstrafiken.
Överföringspotentialen mellan trafikslagen är liten varför argument om att godstransporter
ska föras över på järnväg och därmed minska koldioxidutsläppen, är inte relevanta.

Ett sätt att då få ned koldioxidutsläppen är att förbättra logistiken och utnyttja lastkapaciteten
bättre. SÅ anser att gods som idag körs med sk firmabilar i större utsträckning bör kunna
överföras på den yrkesmässiga trafiken istället. Firmabilar körs i stor utsträckning inte fullt 
lastade och är ofta tomma eller halvtomma. Ett åkeriföretag har ett annat sätt att se på 
utnyttjandet av lastbilen och en annan logistiklösning. Skulle utnyttjandet av den 
yrkesmässiga trafiken öka skulle samma mängd gods kunna transporteras med färre lastbilar 
och utsläppet av koldioxid minska.” 

Dialoggruppen Framtida handels tankar om statens möjligheter till påverkan av 
utvecklingen.

133 Mail från Anna-Karin Neikter 2004-04-07 Sveriges Åkeriföretag.
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”Tänk nytt, tänk hållbart! – dagligvarukedja för framtiden”134 heter en rapport från 
miljövårdsberedningens Dialog för framtida handel. 17 olika företag från näringslivet inom
transport- IT-, och dagligvarubranscherna har i dialogform gemensamt diskuterat
förutsättningarna för dagligvarubranschen i ett 25-års perspektiv. Ett antal olika intressanta
förslag har framkommit i rapporten. Vi återger här de förslag till åtgärder som företagen 
anser att staten kan införa:

• ”stödja och vidareutveckla enhetliga fakta och beräkningssätt för transporternas 
miljöpåverkan enligt Nätverket för transporter och Miljö (NTM), 

• införa ”gräddfiler” för godskollektivtrafik,

• skärpa kraven rörande miljözoner, 

• införa fyllnadsgradsmål för citydistribution, 

• sätta upp mål för vägtrafiksektorn, 

• finansiera projekt som föreslagits som rör transporter med avgifter och dylikt – t.ex. 
vägtullar på privatbilism, 

• införa handel med utsläppsrättigheter för dagligvarubranschen där transporterna
integreras.”

”Staten kan införa styrmedel för att skynda på processerna och skynda på de åtgärder som 
företagen föreslagit. Ekonomiska styrmedel såsom skatter, avgifter och bidrag för stödja
pilotprojekt på teknikområdet är ett alternativ.”

134 Källa: Tänk nytt, tänk hållbart! – dagligvarukedja för framtiden” Miljövårdsberedningen 2000 sida 58-59
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5 APPENDIX  GODSFLÖDEN/TRANSPORTARBETE

5.1 Översikt av ton-mängder för industri och handel 
Figuren visar bl a följande

• Gulmarkerade pilar (ljusa) visar bil/vägtransporternas storlek, in- och utrikes

• Den stora omfattningen på de utrikesgående flödena.

• Den relativt ringa omfattningen av inrikes kombitrafik (mörk gul) jämfört med bil fjärr. 

BIL 120

Fjärr

TRANSIT / GENOMGÅENDE  2?

Jvg, vagnslast, kort   2?

KORT <10mil FJÄRR

Overseas  8

Overseas 8,5

BIL  65

UTRIKES totalt ca 120 mton

"PÅ SVENSKT OMRÅDE"

NO   FI

EXP
JVG 4,4

IMP
Jvg vagnslast 3,1

Kombi bil-jvg  5-6

JVG vagnslast o cont.

Fjärr  ca 23 (exkl malm)

SJÖ Europa 27

BIL  ca 20
varav färja ca 14,8 rest NO, del FI ca 4

Bil ca 20-23
varav via färja ca 14,6 och rest 5-8 NO, FI

SJÖ ren inr 11,6

INRIKES, totalt 185 Mton (avsändare o mottagare inom landet)

Kombi bil-jvg exp/imp  1-2

OBS
Enbart Industriella/handels
flöden
(Mineral, tillverking, handel.
Avsänt gods = inrikes och
export. Gods räknas bara en
gång, från avsändare till
mottagare, även om omlastas)

Exkl offentliga transporter och
exkl malm på järnväg

SJÖ Europa 27-29

GODSFLÖDEN   I MTON

Tot 61
exp

Tot 60
imp
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5.2 Översikt av transportarbetet 
Här ser vi den ungefärliga fördelningen mellan transportsätten och distanserna, uttryckt i 
tonkm. I dessa siffror ingår alla branscher och sektorer inkl den offentliga. Endast 
transportarbete som utförs på svenskt område är medtaget. Det avser ungefärligt läge år 
2002 enligt SIKA div rapporter. P g a vissa definitionsoklarheter råder viss osäkerhet om
några datas fördelning (bil-kombi-jvg), varför bilden ska ses som ungefärlig illustration av
storlekar och delflöden.

Figuren visar bl a följande

• Gula pilar visar bil/vägtransporters arbete, och mörkgula för kombitrafiken. 

• Inkl fördelningen mellan svenska och utländska fordon

TRANSPORTARBETE  TONKM, totalt ca 89 Md tonkm

ca 7

Fjärr

TRANSIT / GENOMGÅENDE  ca 1-2?

Fjärr > 10 mil
Kortväga  < 10 mil

Järnväg, vagnslast o container, ren inrikes    ca 12

ca 23

UTRIKES
gående

"PÅ SVENSKT OMRÅDE"

NO  FI

Kombitrafik bil-jvg (RailCombi) Inr   2,5

5,7 imp/exp varav
Svenska fordon 2,5
Utl fordon  3,2

Järnväg, vagnslast, utrikes ca 2 

SJÖ utrikes & längs kust 25,9

Ren inrikes 7,2

Kombitrafik bil-jvg Utr  ca 1?

36,5
(finns
olika
def)
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6. POTENTIALBERÄKNING
Inom Vägverket pågår ett arbete med att ta fram en strategi för att minska CO2-utsläppen.

Ansatsen är bred och behandlar allt från ”samhälle och transportefterfrågan” till 
”väginfrastruktur och fordon”. För att kunna ta fram strategin finns behov av underlag som 
visar ett nuläge och utvecklingen inom olika områden, samt vilka åtgärder som finns att tillgå 
och vilken potential och effekt de får på CO2-utsläppen.

För att få stöd i denna process anlitades Schenker Consulting och resultatet av detta arbete 
presenterades i en rapport ”Möjligheter till minskning av CO2-utsläpp inom transportlogistik” 
daterad 2004-04-13, kapitel 1-5 tidigare i denna rapport. 

6.1 Syfte
Schenker Consulting AB har fått i uppdrag att i mer i detalj kvantifiera minskningen av 
koldioxidutsläppen utifrån den matris kallad ”Bruttolista över åtgärdsområden” som 
presenterades i rapporten ”Möjligheter till minskning av CO2-utsläpp inom transportlogistik” 
daterad 2004-04-13, kapitel 1-5 tidigare i denna rapport. 

Detta för att Vägverket ska kunna avgöra vilken kvantifierbar effekt olika 
miljöförbättringsåtgärder får på miljön i form av CO2 utsläpp. 

6.2 Tillvägagångssätt 
Vi har bearbetat punkterna i ”Bruttolista över åtgärdsområden” med undantag av de tre av 
Vägverket exkluderat. 

Första steget har varit att utifrån de data som funnits hos SIKA, SCB, vår tidigare rapport och 
Vägverket kvantifiera det området som berörs i enheterna transporterade ton och godsarbete
tonkm.

Andra steget bestod i att avgöra hur stor andel av transporterna som berördes i ton och
tonkm.

Tredje steget var att beräkna den minskade miljöbelastningen i form av CO2 utsläpp på det 
identifierade transportarbetet, Resultatet noterades per punkt.

6.3 Avgränsning och begränsning 
En avgränsning är att vi beaktar flöden och förhållanden samt utvecklingsåtgärder som direkt 
berör CO

2
på svenskt område till lands och transporter längs våra kuster och som är avsedda 

för lossning eller lastning i svensk hamn.

De källor vi har haft tillgång till har inte alltid speglat det underlag vi vill ha för att göra en 
exakt miljökalkyl. Genom kontakter och intern kompetens har dock de bästa möjliga
uppskattningarna av transportarbete och vikter legat som grund i dessa beräkningar.

6.4 Begränsningar
Uppdraget har utförts under stark tidsbrist. Detta har gjort att källorna kan vara gamla eller 
osäkra. Vissa kontaktpersoner har vi inte lyckats få kontakt med. De åtgärdsförslag som ges 
får i första hand ses som en bruttolista med varierande grad av genomförbarhet i kort och 
långt perspektiv. Arbetet har utförts under tiden 2004-04-26 till 2004-05-05

6.5 Antaganden 
Medelvikt trailer 14,3 ton verklig vikt enligt SIKA ”Transportarbetets utveckling” 2004-03-29
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CO2 per fordonstyp enligt NTM Se fullständiga tabeller avsnitt 4,3 Miljöberäkningsunderlag

Medeltung distributionsbil max totalvikt 24 ton 0,136 kg CO2 per tonkm 

Trailer max totalvikt 40 ton 0,052 kg CO2 per tonkm 

Bil och släp max totalvikt 60 ton 0,048 kg CO2 per 
tonkm

Diesel MK1 2,54 kg CO2 per liter 

Sjöstransport Containerfartg/LoLo 1000 TEU  290g/km per
container

Eltåg 0,003 g CO2 per 
tonkm

6.6 Kommentar 
Ovanstående värden för koldioxidutsläpp har används i beräkningarna. Dock är dessa låga i 
jämförelse med nedanstående värden från SIKA. 

36,5 Md Tonkm motsvarar enligt SIKA 7,0 M Ton CO2. Detta innebär 0,19 kg/tonkm. Våra 
beräkningar på koldioxideffekterna kan således vara i underkant. Vårt resultat visar enligt
våra beräkningar på en koldioxidsänkning på 562 000 ton.  Vi har vid snittberäkningar
beräknat utsläppen så som en från trailer. 

Antagande alla transporter utförs med trailer då blir beräknat koldioxidutsläpp 36,5 Md 
Tonkm X 0,052 kg CO2/tonkm = 1,9 M ton CO2 i jämförelse med SIKA:s 7 M ton. Effekten 
enligt vårt räknesätt är således 561 000 ton av 1 900 000 ton eller en minskning med 30 % 

CO2 utsläpp – jämförelse år 2002 

Utsläpp Transportarbete

Sjö   0,7 Mton 33,1Mdr tonkm (inkl  längs svenska kusten)

Flyg   0,6   ”   0    ”

Jvg   0,1   ” 19    ” 

Lastbil   7,0   ” 36,5

Personbil 11,0   ”   -     (bensindrivna fordon) 

Källa Sika Transportarbetets utveckling Rapport 2004-03-29 
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7 POTENTIALBERÄKNING - SAMMANFATTNING
Listan nedan ger en översikt av alla föreslagna miljöförbättrande åtgärder, samt storleken på 
minskad miljöbelastning i form av CO2 per föreslagen punkt.

POTENTIALBERÄKNING AV CO2 PÅVERKAN Av totalt  Mton bil Av totalt tonk bil
225 Mton 36500 M Tonkm

Bruttolista åtgärdsexempel för minskning av CO2
Nummer enligt genomgång av varje område Ton Tonkm CO2
Huvud- Gods-  = % Transport  = % Reduktion
områden för Nr Delområde för utveckling och vidare analys flödet av arbete av i ton

totala i flödet totala
genomförande M ton flödet M tonkm flödet

Logistik & 1 Utvecklingsstöd för transportköpare 3,1 1,4% 924 2,5% 48 180
samord-
ning och 2 Ökad samordning, "godskollektivtrafik" 4,7 2,1% 700 1,9% 19 074
organi-
sation 3 Gemensam trafikpolitik för främst kombiutveckling (Vägv/Banv)
sation

4 Samverkan inom stadstrafik och glesbygdstrafik 1,2 0,5% 60 0,2% 8 160

5 Vägtull lastbilar inom största tätorter 1 466

6 Vägtull för transittrafik genom landet

Trafik-
system 7 Styrning/Ägande av kombiterminaler

8 Prioritera upp kombi mot persontrafik

9 Ökad frekvens i kombitrafiken 1,2 0,5% 553 1,5% 28 754

10 Stimulera satsning på Rullande landsväg på vissa långsträckor 0,57 0,3% 291 0,8% 15 131

11 Fler direkta utrikes kombitåg, från Göteborg/Jönköping/Hallsberg 0,429 0,2% 172 0,5% 8 944

12 Bidrag för kombitransport bil-jvg

13 Ökad användn av maxlängdsfordon 4 104

14 Nya kombiterminaler, bil-jvg (ex Torsvik/Jönk, Halmstad, Blekinge) 0,426 0,2% 170 0,5% 8 840

15 Gratis rullande landsväg Stockholms Frihamn - E4 vid Norrtull 2,28 1,0% 9,1 0,0% 491

16 Sjötrafik: längre upp i landet, ex Mälardalen. Containerlinje till UK, m fl 1,1 0,5% 565 1,5% 9 400

17 Stimulera planerade RoRo linjen Vänern - Tyskland 0,25 0,1% 73 0,2% 500

18 Fler pendlar,  järnvägsanslutningar till hamnarna 0,028 0,0% 11,4 0,0% 593

19 Multimodala enhetslasters användning EILU mfl 5 2,2% 1500 4,1% 22 000

20 Bidrag till långväga järnvägstransporter (vagnslast) 2,83 1,3% 1300 3,6% 62 400

Teknik 21 Iblandning av CO2-neutrala bränslen

stimulans 22 Miljödifferentierad kilometerskatt 2,8 1,2% 1000 2,7% 52 000

23 Sparsam körning, Eco-driving

24 Användning av bränslerådgivande system 15 6,7% 2400 6,6% 124 800

25 Storstadsfordon koldioxidneutrala 10 400

26 Fordonsteknik; bidrag till föryngring av fordonspark/ökad volym 51 435

27 Hastighetssänkning 202 89,8% 32500 89,0% 84 500

Uppföljning
och revision 28 CO2-revisioner av förtagets verksamhet / transportanvändning

29 CO2-rapportering i ekonomiska redovisningen
Totalt 243 42229 561 172

Generellt sett är alla förslag genomförbara inom en period från 1-10 år.
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8 BESKRIVNING AV VARJE POTENTIAL OCH ÅTGÄRD 
I detta kapitel beskrivs varje åtgärdsområde för sig liksom tankarna bakom varje CO2 
beräkning. Kapitlet är indelat enligt de fyra huvudområdena för genomförande. 

8.1 Logistik, organisation och samordning 

Åtgärdsområdee Kommentar till potential 

1. Inför utvecklingsstöd för 
transportköpare. Utredningar 
som visar på möjligheter att 
minska CO2 utsläppen skall 
delfinansieras av staten. Avsätt 
100 miljoner årligen för denna
typ av utredningar. En utredning 
på ca 300 000 kr medför ofta en 
sänkning av transportarbetet
med ca 5-30 %.

Företagen vi avser omsätter 0,5-5 miljarder SEK. Vår 
erfarenhet säger oss att 5 % av den totala 
omsättningen kan anses vara transportkostnader. För 
segmentet innebär detta 25-250 miljoner SEK. Vi 
antar att medelföretagets transportkostnad inom 
segmentet är 112 miljoner SEK 

Schenkers transporter inom Sverige har en snittvikt på 
ca 1 ton per sändning.

Snittpriset antas vara 600 kr per ton och snittsträckan
300 km 

112 milj kr / 600 kr/ton X 300 km = 56,1 Mtonkm per
företag vilket resulterar i 2 917 ton CO2 per år. 

Antagande

Genom att ifrågasätta sändningsstrukturer, fordons
fyllnadsgrader, lagers geografiska placering, byte av 
transportsätt mm kan en minskning av
koldioxidutsläppen med ca 5 % uppnås.

146 ton CO2 per företag 

100 MSEK i stöd ger ca 330 st utredningar vilket
motsvarar 48 180 ton CO2

(Trailer 0,052 kg CO2 per tonkm) 

2. Öka samordningen: Premiera 
öppna transportlösningar, sk 
godskollektivtrafik eller 
samlastningstrafik.
Resursutnyttjandet är ofta högre 
på fordon som bedriver 
godskollektivtrafik jämfört med 
fordon som endast kör för en 
uppdragsgivare, sk. firmabilar.
Inför ett ansökningsförfarande
där åkaren får visa att fordonet 
används dagligen till fler än ca 
15 olika avsändares uppdrag,
samt att fordonets fyllnadsgrad
är minst 65 % under dagen. De 
fordon som uppfyller dessa 

Enligt SIKAs rapport ”Inrikes och utrikes trafik med 
svenska lastbilar, år 2002” uppgår transporterad
godsmängd till 315 Mton (inkl dubbelräkning för omlastat

gods) och transportarbetet till 31,8 Md tonkm. 
Observera att godsmängden här avser samtliga 
varuslag. Firmabilstrafiken står för 31,9 Mton135

(10,1%) av ovanstående transporterad godsmängd 
och 2,4 Md tonkm (7,5%).

Transportarbete Godsflöden
Md tonkm M ton

Totalt 31,8 315
Varav Firmabilstrafik 2,4 31,9

Godsflödet på 315 Mton  inrikes, är 185 Mton för 
industri och handel (samt räknat från avsändaren (utan

dubbelräkning vid omlastning), se kapitel 4.

135 SIKA Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, år 2002 SSM 005:0304 Tab 4 
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kriterier kan erhålla sänkt 
fordonsskatt samt få nyttja
bussfilerna i vägnätet. 

Transportarbetet i kapitel 4 avser dock alla 
varukategorier och uppgår till 32,5 Md tonkm 
(2,5+7+23).

Vi antar att firmabilstrafiken har samma fördelning 
mellan sina varuslag som yrkesmässig trafik och får 
då att firmabilstrafiken transporterar 10,1% av 
185Mton, det vill säga 18,7 Mton. 

Historiken säger oss att stor andel av de firmabilar 
som tidigare funnits nu tagits över av lastbilscentraler
och speditörer. Detta efter outsourcing.

I denna senare grupp finns således också en andel
gods som skulle kunna överföras till 
godskollektivtrafik. Andelen är minst lika stor som den 
för firmabilarna redovisade andelen, men det finns 
ingen data att finna mer exakt. 

Utöver den rena firmabilstrafiken finns även ett stort 
segment med transporter som utförs under så kallad 
”egen förmedling” 108 Mton gods med ett 
transportarbete på 10,7Md Tonkm. Egen förmedling
kallas det gods där varuägaren själv kontrakterar
åkare utanför de i statistiken redovisade segmenten 
Lastbilscentraler och Speditionsföretag. Endast 14 % 
av detta transportarbete utförs tillsammans med andra 
kunders gods på bilen. (Blandat gods 898 Mtonkm av 
10694 Mtonkm). Dessa transporter utförs under
firmabilsliknande förhållande.

Enligt SIKA är medeltransportavståndet ca 150 km för 
det totala transportarbetet för firmabilar.

18,7 M ton X 150 km =2,8 Md Tonkm 

Antagande att fordonet är ett medeltungt 
distributionsbil erhålls 381 480 ton CO2

Vi antar att 25 % av godset kan överföras till 
godskollektivtrafik som antas ha 20 % lägre utsläpp av 
koldioxid

381480 X 0,25 X 0,20 ton CO 2 = 19 074 ton CO2

Det saknas forskning som jämför Godskollektivtrafik
med Firmabilstrafik eller ”Egen förmedling”.

Antagande kan dock göras att förhållandet är samma
som jämförelsen mellan buss och 
personbilstransporter. Vilket ger att på samma sätt
som en buss är bättre än en bil för personbilstrafik ur 
miljöperspektiv, så är godskollektivtrafik bättre än
lastbilar som kör för endast en uppdragsgivare.

3. Inför en gemensam
trafikpolitik mellan Banverket
och Vägverket. Idag styrs 
mycket av satsningarna av
lokala/regionala/bransch
intressen mer än riksintresse.

Punkterna 3, 7, 8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20
stimulerar alla en överföring av gods från landsväg till 
järnväg. Effekten redovisas dock under 9, 10, 11, 15, 
18, 19 där de direkta åtgärderna redovisas. Dessa kan 
dock troligtvis inte utföras utan organisatoriska
förändringar, bidrag och ev skattelättnader.
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4. Öka samarbetet mellan 
företag inom transportnäringen.
”Co-opetition” istället för
konkurrens. Stimulera 
gemensamma
produktionssystem i glesbygd 
och storstad. Skapa möjligheter 
för Posten, DHL och Schenker 
med flera att driva gemensamt
produktionsbolag.

Med samordnad stadstrafik respektive samordnad 
glesbygdstrafik menas att:

samtliga logistikföretag inte behöver besöka samma
stadsdelar utan kör för varandra 
            eller
logistikföretagen besöker samtliga delar, men vid olika 
veckor och kör för varandra 

I Karlstad pågick under några år ett försök där Posten
och Schenker delade på distributionen i centrum. Ena 
veckan ansvarade Posten för distributionen i de östra
delarna och Schenker i de västra. Byte skedde varje 
måndag mellan områdena. Genom detta kunde antalet
bilar i centrum minskas från tre till två.

• Samordnad stadstrafik

•   Samordnad glesbygdstrafik

Försöket är nu avbrutet, men ytterligare försök bör
utföras.

Vad avser samordnad glesbygdstrafik kan ett 
gemensamt distributionsbolag leverera till och från
glesbygden istället för att logistikföretagen kör med 
halvfulla bilar.

Enligt glesbygdsverket är 2% av befolkningen boende
i glesbygd 

Källa: www.glesbygdsverket.se, Befolkning år 2002 per region och
områdestyp

Speditionsföretag transporterar årligen 60 Mton inom 
Sverige136

2 % av detta gods kan då antas gå till glesbygd =1,2
Mton. Transporter till och från glesbygd är längre än 
genomsnittstransporterna i landet. Vi antar 
snittavståndet till 500 km.

Transportarbetet för glesbygdstransporter blir då 600 
Mtonkm

Enligt vår erfarenhet är 30 % av transportarbetet
distribution för glesbygdstransporter. Detta motsvarar 
180 Mtonkm 

Genom ett gemensamt produktionsbolag med 
distributionsbilar kan uppskattningsvis en 30% 
förbättring uppnås. Detta motsvarar då 60 Mtonkm och 
8 160 ton CO2

(Medeltunglastbil ton 0,136 kg/tonkm) 

Tätortsnära
Glesbygd % landsbygd % Tätort % Totalt

Skogslänens inland 106 23130 84 99624 160 06146 351 288
Skogslänen övrigt 34 050 2 413 54729 964 694681 412 291
Storstadsregioner 26 780 1 314 198 93 108 007903 448 985
Övriga Sverige 18 379 1 1 151 964312 557 881693 728 224
Riket 185 440 2 1 964 705226 790 643768 940 788

136 SIKA Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, år 2002 SSM 005:0304 Tab 9 
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5. Inför vägtull för alla lastbilar
inom de största tätorterna. Detta 
medför att transporterna bör 
överföras till godskollektivtrafik
företag som samordnar 
transporter för flera företag. På 
så sätt får man ned antalet bilar 
i centrum. 

Vägavgifter är ett sätt att styra trafiken i en tätort. Med
en allmän avgift kan persontrafiken styras över till den 
kollektiva trafiken vilket skulle öka framkomligheten för 
de kvarvarande fordonen. Är avgiften tidsstyrd kan 
också trafikmängden fördelas över dygnet. Enligt 
Transek137 skulle biltrafiken i Stockholm minska med
20% vid högtrafik och 8 % i mellanperioderna. Detta 
skulle öka framkomligheten för godstrafiken och 
därmed effektiviteten.

Man kan anta att antalet fordonskilometer inte 
påverkas, däremot utsläppen vid köandet påverkas då 
många fordon står upp till en timma i kö per dag. Inga
säkra undersökningar kring detta har vi kunnat finna.

En effekt om avgifterna blir kännbara är att 
varuförsäljningen i innerstan flyttas ut till 
kransområdena.

Det är tveksamt om en avgift skulle påverka nyttjandet 
på så att trafiken skulle styras över från firmabilar till 
kollektiv godstrafik. Avgiften måste i så fall vara 
mycket hög. Avgifter på 20 kr per mil är inte tillräckligt
för att förändra transportstrukturen. Om fordonet kör 5 
mil per dag blir detta 100 kr i avgift. Det kommer 
troligtvis att kompenseras av minskad trängsel då
privatbilismen minskar. Vilket medför minskad
transporttid och med den lägre lönekostnad.

Antagande

Ett fordon förbrukar ca 2 liter per timma vid 
tomgångsköring (stillastående i kö) 

I Göteborg finns enligt trafikkontoret 252 bilar inom
miljlözonen. I Malmö 325. För dessa två städer 
innebär detta 577 bilar som vardera drar 2 liter mindre
per dag 

577 bilar X 2 liter X 250 dagar =288,5 m3 diesel vilket 
motsvarar 733 ton CO2

Stockholm antas ha lika många fordon som Malmö
och Göteborg tillsammans. Vilket medför 1 466 ton
CO2

Utöver minskad kötid erhålls positiva effekter på grund 
av effektivare körsätt. Dessa är dock svåra att 
uppskatta.

6. Inför vägtull för all 
transittrafik genom landet.

Utgår på rekommendation av Vägverket 

137 Transek Miljöavgifter i Stockholm Feb 2004 
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8.2 Byte av trafiksystem och leder 

Åtgärdsområden Kommentar till potential 

1. Styrning Reglering: Vägverket 
borde vara den naturliga ägaren
till Rail Combiterminalerna då 
Vägverket direkt påverkas av en 
överföring av gods från väg till 
järnväg.138 I Sverige ägs Rail
Combi terminalerna av det 
norskägda företaget Rail Combi. 
I t.ex Tyskland erhålls 70 % av 
kostnaden i stöd från staten och 
EU. En friköpning av 
terminalerna öppnar upp för nya 
aktörer på marknaden samt frigör 
kapital för nyinvesteringar hos 
företaget Rail Combi AB.

Att optimera förutsättningarna för godstrafik är lågt
prioriterat inom järnvägen. Vägverket har stort 
intresse i att minska belastningen på vägarna och ett 
sätt att göra detta är att förflytta godstransporterna till 
järnvägen. Detta torde påskynda optimeringen för 
godstransporters förutsättningar på järnväg.

Punkterna 3, 7, 8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20
stimulerar alla en överföring av gods från landsväg till 
järnväg. Effekten redovisas dock under 9, 10, 11, 15, 
18, 19 där de direkta åtgärderna redovisas. Dessa 
kan dock troligtvis inte utföras utan organisatoriska
förändringar, bidrag och ev skattelättnader.

Kombitrafik bil-järnväg

Omprioritera Rail Combitrafiken
jämfört med persontrafiken på 
järnvägen. Rail Combitrafiken är 
ett direkt komplement till 
vägtrafiken. Övrigt gods på 
järnvägen har inte vägtransporter 
som direkt alternativ. Idag tar en 
Rail Combitur mellan Malmö och 
Stockholm tre timmar längre
under dagtid än nattetid. Idag är 
priset mycket förmånligt för Rail 
Combi kunder, men bristen på 
flexibilitet gör att 

Persontrafik är idag högre prioriterad än godstrafik i 
det svenska järnvägsnätet. För att fler 
transportköpare skall välja att överföra sitt gods från
landsväg krävs att transporterna är både billigare och 
mer flexibla än transporterna på landsväg.

Punkterna 3, 7, 8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20
stimulerar alla en överföring av gods från landsväg till 
järnväg. Effekten redovisas dock under 9, 10, 11, 15, 
18, 19 där de direkta åtgärderna redovisas. Dessa 
kan dock troligtvis inte utföras utan bidrag och ev 
skattelättnader.

138 Johan Trouvé ”Färder i Framtiden” 2003 Banverket 
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transportköparen inte väljer 
alternativet. I princip så är det 
halva transportkostnaden om 
man låter trailern gå via järnväg 
istället för via landsväg. 2500 kr 
kostar det inklusive
terminalhantering att skicka en 
trailer mellan Malmö och
Stockholm. Motsvarande
dragning med bil kostar ca 5400 
kr.

Ökad frekvens: Idag går det i princip 
bara en eller två avgångar per 
kväll (vid 19-tiden) 
Förutsättningen för en utökning
av transporterna via järnväg är 
en högre turtäthet. Minst sex till 
åtta avgångar per dygn i vardera 
riktningen. Effekten måste vara 
att resan går både fortare och 
billigare än motsvarande
förflyttning på landsväg. Staten 
bör därför satsa på att kraftigt 
utöka Rail Combitrafiken på 
dessa huvudsträckor. 

En mycket stor mängd av Sveriges gods 
transporteras i triangeln Göteborg, Skåne och 
Stockholm. Idag råder ingen tvekan om att priserna 
för transport på järnväg är lägre, dock är 
avgångstiderna för få. Nu är de anpassade för 
inrikestrafikens övernattendistribution vilket medför att 
godset måste avgå vid 19 tiden på kvällen.

Triangeln trafikeras 3-4 gånger per eftermiddag/kväll i 
vardera riktningen. Se avsnitt 4.4. Totalt 17 avgångar 
trafikerar triangeln varje dag. Med 20 trailer eller
växelflak/container per avgång motsvarar detta ca 
340 trailer.

Från Skåne till Göteborgsområdet går det tre 
avgångar varje kväll.

19,00 från Malmö 

19,00 från Helsingborg 

21,00 från Malmö 

För det gods som ankommer vid andra tider finnes
inget omedelbart järnvägsalternativ. Målet bör vara att 
ha järnvägsavgångar med max 3 timmars mellanrum i 
vardera riktningen. Detta kommer att göra trafiken
olönsam till en början, men på sikt kan trafiken bli
vinstgivande. För att nå vinst krävs statliga stöd under
ett antal år. 

Vi uppskattar att detta skulle leda till minst en 
dubblering av antalet körda trailer inom triangeln vilket 
medför 113 extra trailer per ben och dag.

Medelvikt per trailer 14,3 ton 

Avstånd:

Göteborg-Malmö 276km 113 st extra per dag 

Malmö-Stockholm 617km 113 st extra per dag 

Göteborg - Stockholm 475km 113 st extra per dag 

Detta skulle innebära att CO2 utsläppen minskar från
28 756 ton till 1,6 ton. (52 g/tonkm respektive 0,003)

Ton Tonkm Ton CO2

1 212 000 553 M 28 754
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Mer svårgenomförbart, men av 
ökande betydelse/effekt: Inför 
höghastighetståg avsedda för 
rullande landsvägs trafik (hela 
ekipaget trailer/släp + dragbil
upplastat på vagnen) på 
sträckorna Skåne – Göteborg 
(Strömstad), Skåne – Stockholm 
samt Göteborg – Stockholm,. 
Nya stationer byggs i anslutning 
till E4/E6 i Helsingborg, E6 i 
Mölndal samt vid E4/E20 
Södertälje samt vid Stockholms
Frihamn. Tåget skall ha 
specialvagnar för att lasta trailer 
inkl dragbil och chaufför sk 
rullande landsväg. Detta 
möjliggör att utländska 
traileråkare kan lasta upp trailer 
och dragbil på en järnvägsvagn. 
Schenker i Finland kör på detta 
sätt. De sätter upp sina äldsta
långtradare på järnvägen.
Kapitalbindningen i dessa fordon 
är mycket låg då de redan är fullt 
avskrivna. Fördelen med att ha 
med dragbilen är att man 
omedelbart kan dra iväg fordonet 
till mottagaren. Genom denna
satsning sparar de 2 miljoner liter 
diesel per år. (5200 ton CO2)

Denna lösning är främst avsedd för utländska åkare
som inte har möjlighet att ställa av sina trailer på ett
tåg, då ingen finns på mottagarort för att ta hand om 
den. Så för framförallt utländska åkare som anländer 
Malmö/Helsingborg och ska norröver är detta 
alternativ ett bra alternativ till landsväg. På tåget skall 
finnas en liggvagn och enklare servering. Om 
dagligen 20 st 14,3 tons trailerekipage fraktas på 
detta sätt till/från Göteborg, Oslo, respektive 
Stockholm får följande miljöbesparingar.

Malmö – Stockholm 617km 40 st

Malmö – Göteborg 276km 40 st

Malmö – Oslo 566km 40 st 

Göteborg – Stockholm 475km 40 st 

Detta skulle innebära att CO2 utsläppen minskar från
15 132 ton till 1 ton. (52 g/tonkm respektive 0,003) 

Ton Tonkm Ton CO2

572 000 291 M 15 131

Stimulera framväxten av direkta
kombitåg från ex vis 
Göteborg/Jönköping/Hallsberg
till kontinentala destinationer.
Här sparas då 30 - 50 mil 
landsvägstransport. Gäller 
även Pendel Oslo – Skåne- 
Kontinenten för att minska den 
ökande transittrafiken. Kräver 
eventuellt även rullande 
landsvägslösning mellan Oslo 
och Skåne 

Antag att dagligen 20st 14,3 tons trailer i vardera 
riktningen på de tre sträckorna skulle utnyttja denna 
möjlighet för sin kontinenttrafik. Med en 
genomsnittssträcka på 40 mil överförs då 172 miljoner 
tonkm till järnväg.

Ton Tonkm Ton CO2

429 000 172 M 8944

(Trailer 0,052 kg CO2 per tonkm) 
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Ge bidrag för varje trailer som körs 
på järnväg/kombi istället för på 
landsväg.

För att satsningarna på Rail Combi skall kunna
genomföras med önskad effekt krävs statligt stöd.
Dagens struktur ger för låg flexibilitet för 
transportköparna. För att kunna öka antalet avgångar 
samt införa rullande landsväg krävs statliga bidrag och 
garantier till starten. På sikt finns dock goda möjligheter
att få verksamheten lönsam. 

Antagande för att dubblera antalet trailer inom triangeln 
Malmö, Stockholm och Göteborg till ytterligare 113 per 
ben medför att tågen troligtvis går halvfulla och endast
kommer att ha 10 stycken trailer istället för 20 per
avgång. Detta inkomstbortfall motsvarar per trailer 

Göteborg-Malmö 276km a 45 kr mil 1242 kr

Malmö-Stockholm 617km a 45 kr mil 2777 kr

Göteborg – Stockholm 475km a 45 kr mil 2138 kr 

För att få 113 trailer extra motsvarar detta 6 extra tåg i 
vardera riktningen per dag. Per år innebär detta att stöd 
motsvarande 185 miljoner bör tillföras.

Göteborg – Malmö 37 miljoner

Malmö – Stockholm 83 miljoner

Göteborg – Stockholm 64 miljoner 

Inför stöd för utbyte av 
trailerdragbilar till trafik där man 
utnyttjar 25,25 meters måttet 
och har inrikes gods på bilen.

Tre stycken trailer kan ersättas med två stycken 25,25 
meter ekipage. Enligt TFK:s utredning139 minskar då 
bränsleförbrukningen med 15 %. Transportarbetet för 
import och exportgods på Svenska landsvägar är 5,7 
Md Tonkm. Vilket genererar 273 600 ton CO2. 

Om 10 % av allt Import/exportgods som idag 
transporteras med trailer omfördelades till att i Sverige
transporteras i 25,25 meters ekipage får man en 
minskning av koldioxiden enligt följande.

273 600 X 0,10 X 0,15 = 4 104 ton CO2

Se även under punkt 26

Läs om utredningen artikeln nedan.

http://www.swedfreight.se/sidor/svl/artiklar/302/art5_302.html

(Bil och släp 0,048 kg CO2 per tonkm)

Bygg fler kombiterminaler t.ex vid 
det stora logistikområdet
Torsvik utanför Jönköping. Det 
saknas även i ex vis Halmstad 
och Blekinge, Kalmar och 
Västerås, ev även Växjö.

En satsning på fler kombiterminaler skulle påverka de 
lokala möjligheterna. Jönköping är en viktig logistisk
hub för godsflöden i Sverige. Tabellen nedan visar 
antalet transporterade ton med lastbil till/från tre i
förslaget berörda länen. (Tillkommer liknande volymer
för  Kalmar och Västmanland. 

139 TFK Improved Performance of European Long Haulage Transport 2002:6E 

Vägverket – Möjligheter till minskning av CO2-utsläpp inom transportlogistik 35 2004-04-13



Schenker Consulting AB

Län kTon utanför egna länet kTon utanför länet Delsumma
Till Jönköping 14 396 30% 4 319
Från Jönköping 15 462 35% 5 412 9 731
Till Blekinge 5 980 53% 3 169
Från Blekinge 4 617 40% 1 847 5 016
Till Halland 13 898 42% 5 837
Från Halland 11 859 32% 3 795 9 632

Källa:SIKA SSM 005:0304  Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, 
2002 – tabell 5b 

Län MTonkm utanför egna länet MTonkm utanför länet Delsumma
Till Jönköping 1 605 62% 995

414 78% 323 755

90

r,

ler och trafik i Kalmar och 

tre nya 

r antalet ton

är
slutdestinationer

tt

kapitel 4.3 

för enba stad, B e och Torsvik: 

Från Jönköping 1 765 65% 1 147 2 142
Till Blekinge 520 83% 432
Från Blekinge
Till Halland 1 564 68% 1 064
Från Halland 1 232 59% 727 1 7

Källa: SIKA SSM 005:0304  Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbila
2002 – tabell 5c 

Det har funnits termina
Västerås, men de blev nedlagda för några år sedan.
Även ex vis Växjö har en betydande marknad och har
möjlighet till terminal.

Blekinge (Karlskrona el Karlshamn) har betydande och
ökande sjötrafiker.

Om dessa investeringar innebär att varje av de
kombiterminalerna får en anslutande linje och en
utgående linje per dag som går att fylla med 20 enheter
vardera á 14,3 ton. Dagligen transporteras då:
3*2*20*14,3= 1716 ton, vilket omräknat per år blir 
429 kton. I jämförelse med tabellen ovan ä
till och från de tre länen = 9 731 + 5 016 + 9 632 = 
24 379kton. Det vill säga att 1,8 % av antalet fraktade
ton till från de 3 länen övergår till järnväg.

Transportavståndet för de tre föreslagna tåglinjerna
naturligtvis beroende på vart linjernas
förläggs. Ett rimligt antagande för de tre linjerna är a
det genomsnittliga transportavståndet är 400 km.

Transportarbetet kan nu beräknas till 
400 km * 423 kton ~ 170 Mtonkm, vilket motsvarar 
3,6 % av tranportarbetet till och från de tre länen.

Beräkningen av minskningen i CO  utsläpp enl. tabell i 2

Värden rt Halm leking

Ton Tonkm Ton CO2

426k 170 M 8 840

Inför gratis rullande landsväg
mellan Stockholms Frih
och E4 vid Norrtull. Ge
ställa upp dragbil och tr

amn
nom att
ailer på 

järnvägen slipper man 
transporterna genom 
Stockholms innerstad. 

ca 4 km
rna och 350 

bilar
20000 bilar)

Avståndet mellan Frihamnen och Norrtull är
här trafikerar årligen 135 000 fordon till färjo
000 ton oljetransporter140. (35 ton per bil ger 10000 
samt 10000 returtransporter =

135 000 st x 14,3 ton x 4 km = 7,7 Mtonkm

vilket motsvarar 400 ton CO2 

140 Transek Färjetrafiken mellan Finland och Sverige, 1995 
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Fordonen för oljetransporter förbrukar 4,5 liter diesel
per mil. 

20000 st X 0,4 mil X 4,5 liter/mil = 36000 liter diesel 

vilket motsvarar 91,4 ton CO2 

Totalt blir det 2,3 Mton gods och 491 ton CO2

Miljöeffekten avseende koldioxid är relativt blygsam, 

per år
m.

Förslagsvis flyttas färjornas incheckning av lastbilar till 
N
la

men effekterna på övriga emissioner i Stockholms 
innerstad skall inte negligeras. Även trafiksäkerheten
bör beaktas då tåget kan ta bort 155 000 lastbilar
genom centru

orrtull, då finns inget alternativ till den rullande 
ndsvägen.

Sjö

Stim

transporter

ulera till att färje- eller 
containerlinjer går längre upp i
Sverige (ex 
Tyskland/Holland/Frankrike – 
Södertälje ex vis; försök har 
gjorts men utan stöd, och 
rederierna har lagt ned). Stödet
skulle kunna gälla hamndelen – 
lastningen ombord, eller på
sätt. Det skulle klart minska flö
på våra leder som E4. Det

A  RoRo/färja: Effekterna blir ur CO2-synvinkel först
gynnsamma om dagens bränsleförbrukning i fartygen

rplatser:  Vid 
71 ton CO2 i 

ällsfördelarl.

at än under bästa 

kan gå ned med ca 20%. 

Ex:  Färja med 2 000 lanemeter eller ca 130 traile
110 trailers  x 62 mil = 6 800 mil sparade: Det ger
besparing.

Fartyget ger för 60 mil:  85 ton CO2. 

Vid ökad fyllnadsgrad till 100% eller vid minskad
bränsleförbrukning kan 0-summeläge uppnås.

Effekterna hamnar på alla andra miljö- och samh

Ingen kortsiktig effekt ann
förhållanden och vid utvecklad fartygs/motorteknik.
På längre sikt kan det bli intressantare.

B  Containerfartyg/LoLo

yg gEn motsvarande resa som ovan med denna typ av fart
andra värden, beroende på att lastningsgraden är så

er helt 
mycket

om andra flöden än trailertrafiken.

nd/Holland

en
. Ifall inte

A/RoRo på sikt 

Ton Mtonkm                  Ton CO2

bättre. För ett 1000 TEU fartyg ligger utsläppen på ca 290g/km
och container. För mindre fartyg i närsjöfart kan det vara rimligt
att ligga på 60% högre eller ca 500 g/km och container.

Det handlar dock

Här ligger utsläppen per container/trailerenhet och 
därmed per resa om ca 50% av den vägburna 
transporten.

Ex.  En linje med 400 turer om året (nord+syd)i  Tyskla
– Södertälje var och en med 110 st 40’ cont. Ger 33 ton  CO2 
(110x600kmx0,5kg) mot motsvarande 71 ton för vägtransporten.
Besparing 71-33 = 38 ton x 400 turer = 15 200/år och linje.

Vi räknar med 2 sådana linjer, båda med
besparing om 60 resp 40 mil vägtransport
båda kommer till stånd, kan alternativt
ge en viss besparing

annat
det

kan
även gälla nya linjer som mellan 
Skåne och Storbritannien.
Göteborg – Östländer, Polen 
(finns redan en planerad).

 1,1 Mton        565 9 400 

Källa:  Maersk int. Technical Org. TFK, NTM.
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Stödja den planerade linjen
Kristinehamn/Vänern –
Duisburg/Tyskland, där 4-6
stycken RoRo fartyg planeras att 
gå i daglig trafik, och där upp till 
ca 50 trailers eller containers (inkl 

På sikt kan även andra relationer 
bli aktuella. 

0 liter diesel 
ige”).

jliga), varav antages 60% går till 

urer.

Ton CO2

               73  500

EILU) får plats per resa. Ett EU – 
stött projekt.

Ett Ecoship fartyg förbrukar 3 70
Göteborg-Kristinehamn (räknar bara ”inom Sver

Ex: Detta ger 9 500 kg CO2 per resa. 

Vid 43 trailers (av 48 mö
Göteborg (25mil) och 40% går till Malmö/Trelleborg (53mil), körs 
ca tot 1 400 mil, vilket ger ca 10 500 kg CO2. Besparing om 1 000 
kg CO2 per fartygstur.

Antages 4-5 resor i veckan i varje riktning = 400 t
Detta ger årsbesparing om  4-500 ton 

Kton Mtonkm

250

Källa:  Ecoship Engineering AB, Göteborg

Mul (bil-järnväg-sj

Pen

timodala transporter

dlar till hamnar

ö)

: En annan viktig 
del är väl fungerande 
järnvägsanslutningar till 
hamnarna, som ex vis Göteborg,
Helsingborg, hamnar på ostkusten

n

er med järnväg),
göra

eras dagligen tur och retur med
sporterna

äppen minskar
n till 0,8ton.

Ton Tonkm Ton CO2

med östförbindelser som Pole
och Baltikum. Göteborg har idag 
flera starka tåg för 
enhetslaster/vagnslaster (ca 
hälften ankomm
men det finns mycket kvar att
på många håll. 

Antag att 4 nya relationer skapas från Svenska 
hamnar. Dessa trafik
20 trailers a 14,3 ton. Snittsträckan för tran
antas vara 400 km. 

4 X 2 X 14,3 X 400 X 250 = 11,4 Mtonkm 

Detta skulle innebära att CO2 utsl
från 1555 to

28600 11,4 M 593

Enhetslaster, standardisering av 
lastbärare: EU har beslutat 
stödja/rekommendera satsning på
den s k EILU (European 
Intermodal Loading Unit) som är 
anpassad för att med maximal 
volym kunna transporteras mellan

ellan alla länder i Europa.

idra till

r som går (ex Holland
eller Tyskland till mellersta
Sverige.

ära samman med

n
ämst) och ren inrikes 

a avstånd). CO2 

Ton    MdTonkm            Ton CO2 minskning

5 Mton            1,5 22 000

de olika transportsätten i stort sett 
m

Sverige bör här på olika sätt
stimulera till att denna även 
kommer in mer på den svenska 
marknaden. Den skulle då b
att kunna öka användningen av 
kombitrafik, men även mer
sjögående på de många 
feederlinje

Detta område hänger n
åtgärdsområdena:  16, 17, 18, 26 och delvis även 
med 9, 11, 12 och 13. 

EILU är en rekommendation, men kan förväntas få 
ökad genomslagskraft som ett rättesnöre. Enhete
får effekter på både utrikes (fr
transport. Effekten består i ökad möjlighet till just
byte mellan transportmedel. 

Vi kan här bara ta ett exempel: om den kommer till
användning för 10% av utrikes bil med 
färja/Kontinenten (ca 30Mton) = 3 Mton, och 2 Mton 
på inrikes (3%) = totalt 5 Mton. Detta hamnar då i 
kombi eller sjösystem. Motsvarar 2,2% av bilton och
ca 4+% av transportarbetet (lång
reduktion om försiktiga 30% antages (stor effekt vid 
jvg och ca –30% effekt vid sjö).
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Järnvägstransporter, främst vagnsla

Ge

st

transportbidrag till alla
järnvägstransporter längre än 30 
mil. Idag utgår transportbidrag t
företag i de fyra nordligaste 
länen för

ill

transporter längre än 
401 km. 

,

s inte utföras utan bidrag och ev 

rbetet
) Godsmängden

.

tt ju längre bilen kör, 

s

bil och
rterna för detta genererar

2 400 ton CO2

Punkterna 3, 7, 8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20
stimulerar alla en överföring av gods från landsväg till 
järnväg. Effekten redovisas dock under 9, 10, 11, 15
18, 19 där de direkta åtgärderna redovisas. Dessa
kan dock troligtvi
skattelättnader.

4 % av antalet transporter inom Sverige är längre än 
300 km. Dessa står för hela 41 % av transporta
på landsväg! (13000 Mtonkm
motsvarar 9 %. (28,4 Mton) 

Genom att påverka dessa relativt få antal 
transportköpare kan troligtvis stora effekter uppnås
Ett sätt är att kraftigt subventionera alla 
järnvägstransporter över 300 km alternativt ha en 
progressiv vägskatt som gör a
desto högre vägskatt per mil. 

Antagande.

10 % av dessa längre än 300km transporter överför
till järnväg. 13 000 Mtonkm X 0,1 = 1 300 Mtonkm 

Dessa långväga transporter utförs idag med
släp. Vägtranspo
6

Antagande

450 km, 35 ton per bil och släp motsvarar 82 540 fulla

er sträcka

älla SIKA Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, år 2002 SSM
05:0304 Tab 6

ekipage per år. (330 per dag) 

Om bidrag utgår motsvarande 2 000 kr p
blir total kostnad 165 miljoner kr per år.

K
0
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8.3 Teknikstimulans 

Åtgärdsområdee Kommentar till potential 

Inför obligatorisk iblandning av 
alternativa koldioxidneutrala
bränslen i all bensin och diesel 
som säljs i Sverige från och med 
2008. Kräver viss modifiering av 
äldre fordon.

Utgår på rekommendation av Vägverket 

Skatt/teknik: Inför en 
miljödifferentierad kilometerskatt
enligt Schweizisk tredelad 
modell. Dock måste alternativ till 
vägtransporter finnas INNAN
man kan börja fördyra 
transporter. Idag anser inte 
näringslivet att 
järnvägstransporter är ett
tillräckligt flexibelt transportsätt.
Att då införa vägskatter kommer 
endast att öka kostnaderna för 
slutkunden.

I en utredning som gjorts av Naturvårdsverket, 
Kilometerbaserade vägavgifter - Miljöeffekter och 
andra konsekvenser, pekar på att denna typ av 
beskattning medför att koldioxidutsläppen minskar 
med 2-6%. Minskningen fås genom att 
skattemodellen förväntas stimulera övergången till 
lastbilar med lägre emissioner och 
bränsleförbrukning.

Ett exempel på miljödifferentierad avgift är den nedan
beskrivna Schweiziska modellen.

Effekterna av en sådan modell innebär för Sverige att 
det totala svenska transportarbetet för fjärrfrakt med
lastbil 25,5 Md tonkm påverkas. Koldioxidutsläppen är 
direkt proportionella mot transportarbetet blir 
minskningen i utsläpp (baserat på 4%) enligt nedan.
Beräkningen är utförd på ett snittfordon, vi antar detta 
liknande en trailer.

Ton Tonkm Ton CO2

2,8 M 1,0Md 52 000

X X = Vägskatt

Motorklass
Euro 0 faktor 2,0
Euro 1 faktor
Euro 2 faktor
Euro 3 faktor 1,42

Ju bättre 
motor desto 
billigare

Körd sträcka i landet. 
Mäts via GPS
utrustning.

Ju kortare 
sträcka desto
billigare

Fordonets maximala
lastkapacitet.

Ju mer
fullastat
fordon desto 
billigare per 
transporterad

Vägskatt enligt Schweizisk modell 

Sparsam körning Studier visar att 
utbildning inom sparsam körning 
reducerar bränsleförbrukningen 
med ca 4-6 %141. Fram till och 
med år 2003 har 4300 chaufförer 
genomgått utbildningen Heavy

Utgår på rekommendation av Vägverket 

141 Enligt Vägverkets sektorredovisning 2003 s 57 
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Ecodrivning. Om alla chaufförer 
till de tunga transporterna skulle 
genomgå samma utbildning och 
erhålla motsvarande sänkning av 
bränsleförbrukningen skulle detta 
motsvara en avsevärd volym 
drivmedel. Stöd därför 
utbildningen av chaufförer inom 
Sparsamkörning genom att ge 
bidrag motsvarande hela 
utbildningskostnaden.
Utbildningen kostar ca 2500 kr 
per chaufför och består av 2 
timmars lärarledd utbildning i 
lastbil. För 25 miljoner kronor i 
bidrag kan ca 10 000 chaufförer
genomgå utbildningen. 

Räkneexempel Sparsam körning

Ett tungt fordon drar ca 4,5 liter per mil. En sänkning med 4 % motsvarar då 1,8 dl minskad
förbrukning per mil Enligt Vägverkets sektorredovisning 2003 s 20, utförde de tunga lastbilarna
5,8 miljarder fordonskilometer under år 2003. Detta motsvarar 104 000 m3 med diesel vilket
resulterar i ca 270 000 ton färre  CO2 utsläpp.

Bränslerådgivandesystem
som visar chauffören hur 
han bör köra i kombination
med utbildning inom 
sparsam körning kan få 
utbildningseffekten att bli 
mer bestående och 
troligtvis även förstärkas.
Vägverket bör därför även 
överväga att ge bidrag till 
investering i sådana 
system, alternativt kräva 
det som standard i alla 
tunga fordon som sälj från
år 2006. 

Schenker Coldspeds erfarenhet visar på att denna åtgärd 
tillsammans med information till chaufförerna ger en 
bränslebesparing om i genomsnitt 5-10%. Det 
bränslerådgivande systemet har som funktion att dels hjälpa
föraren att se hur körstilen påverkar bränsleförbrukningen
och dels kunna göra uppföljningar som visar utfallet. Nedan
visas 2 diagram över hur utfallet för en testflotta där
bränslerådgivande system hade installerats i lastbilarna. Det 
första diagrammet visar skillnaden i bränsleförbrukning före 
och efter installation. 

Skillnad under 2004 (januari-april, för ACR februari-april)

8,72%

9,46%

7,41%

9,54%

8,76%

12,62%

9,42%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

DDS510 SER640 SKX475 SKX508 THE268 ACR405 Totalt

%
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ö
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ä
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g

Nedanstående diagram visar hur mycket 
bränsleförbrukningen minskat efter införandet av systemet 
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Bränsleförbrukning Fågelsta 2004
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a 

liknande en trailer. 

5M ,4Md 

Beräkning: Bränslerådgivande system tillsammans med 
information/utbildning av chaufförerna ger en genomsnitt
besparing om 7,5 %. Potentialen för denna åtgärd är hela 
den svenska lastbilsflottan och denna transporterar cirk
200 Mton (se kapitel 4.1) och utför transportarbetet 32,5 
Mdtonkm (se kapitel 4.2). 

Beräkningen är utförd på ett snittfordon, vi antar detta 

Ton Tonkm Ton CO2

1 2 124 800 
Tillåt endast eldrivna eller 

koldioxidneutralt 
bränsledrivna 
distributionsfordon i 
Stockholm, Göteborg och 
Malmös innerstad år 
2010. Förslaget driver 
lastbilsutvecklingen 
framåt. De som inför
dessa fordon tidigare än 
2010 erhåller slopad 
fordonsskatt och får 

 

trafikera bussfiler. 

örde 6,5 miljoner fordonskilometer. 
 och 

2
r lätt lastbil i distributionstrafik med Euro 2 motor där 

ningen anges till 2,75 liter diesel per mil. Källa 

I miljözonen i Göteborg körde 252 fordon 8,4 miljoner 
fordonskilometer under år 2000. Motsvarande siffror för 
Malmö är att 325 fordon k
Uppgifterna kommer från trafikkontoret i Göteborg142

avser tunga lastbilar som kör lokalt.  

Ersätts fordonen i Göteborgs och Malmös miljözon med 
eldrivna eller koldioxidneutrala fordon blir effekten cirka 
10 400 ton CO . Beräkningen grundar sig på NTMs uppgifter 
fö
medelförbruk
http://www.ntm.a.se/. Utsläppsvärden koldioxid 2,54 kg 
CO2/liter diesel enligt Håkan Johansson Tek. Lic. Vägver

Ton 

ket.

Tonkm Ton CO2

  10 400 
Fordonsteknik – ålder/volym: 

Ge bidrag för att byta ut 
gamla fordon till större och 
miljövänligare fordon. Det 
kan även gälla stimulans 
mot byte till större 
volymslukande ekipage 
(upp till ca 130 m3, jämför 

r 
I Sverige fanns det år 2002 51 900 lastbilar I yrkesmässig 
trafik143 I December fanns det 2001 46 625 släpvagnar öve
2 ton I yrkesmässig trafik144

13,6 meter lång är en trailer i utrikestrafik. Ett släp i 
traditionell inrikestrafik är 12 meter (24 meters totallängd) 

Flaklängd på en 25,25 meters ekipage är 1,25 längre än på 
24 meters ekipage. Genom att stimulera byte av gamla släp 

                                                 
142 Hanna Johansson, Trafikkontoret i Göteborg 
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Kinnarps maximala 
ekipage för in- och 
utrikes). Det finns en trend
mot alltmer volymgods.

ilerstorlek kan antalet fordon I landet minskas.

ntagande:
m 5000 släp byts ut motsvarar detta av ca 300 färre 24
eters ekipage. Fordonets ökade bränsleförbrukning är 
arginell. Varvid man kan beräkna 300 X 15000 mil/år X 4,5

ter/mil =

till släp i tra

A
O
m
m
li

20250 m3 Diesel vilket motsvarar 51 435 ton CO2

För att stödja en övergång kan bidrag ges till investering I 

föras för utbyte av gamla släp. I bilden nedan ser man hur 

ir

age

Dollyvagnar som är kopplingen mellan bil och trailer.
Alternativt kan en skrotningspremie/avregistreringspremie
in
två 25,25 meters ekipage ersätter 3 bilar i internationell
trafik.

Antag att bidrag utgår på 10 000 kr per enhet. 5 000 släp bl
då totalt 50 miljoner kr i bidragskostnad i engångskostnad
för staten. 

Bild TFK Improved Performance of European Long Haul
Transport 2002:6E

143 SCB Lastbilar/Dragbilar i trafik fördelat på yrkesmässig resp.firmabilstrafik, 1975 - 2002.
144 SCB Släpvagnar 1986-2001 
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http://www.swedfreight.se/sidor/svl/artiklar/302/art5_302.html

Sänk hastighetsregulatorn från 
89 km i timman till 84 km i 
timman på tunga lastbilar. 
Detta minskar 
bränsleförbrukningen,
vilket minskar 
koldioxidutsläppen i 

Enligt
ergård, på företaget Vehco är en 5 % 

fordonet inte
.

nligt SIKA släpper lastbilstrafiken ut 7 miljoner ton koldioxid
er år i Sverige.

ansportarbete utförs för transporter längre än 
Vägverket är 32 % av alla fordonskilometer

utförda på vägar med hastigheten 90 eller 110 km i timman. 
Vi anta n persontransporter och
astbils

en kör vid maxhastighet under 60 % av tiden på 
90/110 vägar. 

ner ton X 0,91 X 0,32 X 0,60 = 1,22 Mton CO2

nkning av hastighetsregulatorn minskar
leförbrukningen med 5 % vilket motsvarar 

00

Vi har inte funnit någon forskning inom området.
Magnus Gunn
minskning av bränsleförbrukningen rimlig om
körs fortare än 83 km (i jämförelse med 89 km i timman)

E
p

motsvarande mängd. 91 % av allt tr
50 km. Enligt

r att det inte skiljer sig mella
l

Fordon
dessa

7 miljo

En sä
bräns

transporter.

61 0  CO2

ägverket 2003 

Sika Transportarbetets utveckling Rapport 2004-03-29 

Källa Vägverket Fakta om V

8.4 Uppföljning och revision 

Åtg eeärdsområd Kommentar till potential 

Inför CO2 revisioner av företags 
verksamhet. Om revisionen visar 
att företaget kan drastiskt minska 
transporternas CO2 utsläpp skall 
företaget åläggas att införa dessa 
förbättringar. Åtgärderna kan till 
en början vara rådgivande för att 
efter från och med år 2008 vara 
tvingande.

Går ej att uppskatta 

Inför CO2 rapportering som krav i den 
ekonomiska redovisningen 
gällande företagens transporter.
Värdet skall rapporteras till 
skatteverket och bli officiell
statistik. Totalt och förändring
från föregående år skall 
redovisas.

Går ej att uppskatta 
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9 INDATA

9.1 Översikt av ton-mängder för industri och handel 
Figuren visar bl a följande

• Gulmarkerade pilar (ljusa) visar bil/vägtransporternas storlek, in- och utrikes

• Den stora omfattningen på de utrikesgående flödena.

• Den relativt ringa omfattningen av inrikes kombitrafik (mörk gul) jämfört med bil fjärr. 

BIL 120

Fjärr

TRANSIT / GENOMGÅENDE  2?

Jvg, vagnslast, kort   2?

KORT <10mil FJÄRR

Overseas  8

Overseas 8,5

BIL  65

UTRIKES totalt ca 120 mton

"PÅ SVENSKT OMRÅDE"

NO   FI

EXP
JVG 4,4

IMP
Jvg vagnslast 3,1

Kombi bil-jvg  5-6

JVG vagnslast o cont.

Fjärr  ca 23 (exkl malm)

SJÖ Europa 27

BIL  ca 20
varav färja ca 14,8 rest NO, del FI ca 4

Bil ca 20-23
varav via färja ca 14,6 och rest 5-8 NO, FI

SJÖ ren inr 11,6

INRIKES, totalt 185 Mton (avsändare o mottagare inom landet)

Kombi bil-jvg exp/imp  1-2

OBS
Enbart Industriella/handels
flöden
(Mineral, tillverking, handel.
Avsänt gods = inrikes och
export. Gods räknas bara en
gång, från avsändare till
mottagare, även om omlastas)

Exkl offentliga transporter och
exkl malm på järnväg

SJÖ Europa 27-29

GODSFLÖDEN   I MTON

Tot 61
exp

Tot 60
imp
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9.2 Översikt av transportarbetet 
Här ser vi den ungefärliga fördelningen mellan transportsätten och distanserna, uttryckt i 
tonkm. I dessa siffror ingår alla branscher och sektorer inkl den offentliga. Endast 
transportarbete som utförs på svenskt område är medtaget. Det avser ungefärligt läge år 
2002 enligt SIKA div rapporter. P g a vissa definitionsoklarheter råder viss osäkerhet om
några datas fördelning (bil-kombi-jvg), varför bilden ska ses som ungefärlig illustration av
storlekar och delflöden.

Figuren visar bl a följande

• Gula pilar visar bil/vägtransporters arbete, och mörkgula för kombitrafiken. 

• Inkl fördelningen mellan svenska och utländska fordon
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TRANSPORTARBETE  TONKM, totalt ca 89 Md tonkm

ca 7

Fjärr

TRANSIT / GENOMGÅENDE  ca 1-2?

Fjärr > 10 mil
Kortväga < 10 mil

Järnväg, vagnslast o container, ren inrikes ca 12

ca 23

UTRIKES
gående

"PÅ SVENSKT OMRÅDE"

NO FI

Kombitrafik bil-jvg (RailCombi) Inr 2,5

5,7 imp/exp varav
Svenska fordon 2,5
Utl fordon 3,2

Järnväg, vagnslast, utrikes ca 2 

SJÖ utrikes & längs kust 25,9

Ren inrikes 7,2

Kombitrafik bil-jvg  Utr ca 1?

36,5
(finns
olika
def)
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9.3 Miljöberäkningsunderlag 
Tabellen nedan visar miljöbelastningsfaktorn NTM som användes vid beräkningarna av CO2 
utsläpp från lastbilstrafik. Gulmarkerad parameter användes för omräkning av tonkm till CO2 
utsläpp för lastbilstransporter.

Medeltung lastbil, regional trafik Euro 3 

Fordonstyp Medeltung lastbil, regional trafik 

Nyttolast(max) / 
totalvikt

14/24

Motortyp Euro 3 (Scania engines)

Energibehov Totalt vid fordon

kWh(LCI)/tkm kWh(bränsle)/tkm

Energi-fossil verklig drift

hög 0,59 0,56

medel 0,52 0,49

låg 0,44 0,42

extra rening

Energi-uran verklig drift

hög - -

medel - -

låg - -

extra rening

Energi-
förnybar

verklig drift 

hög - -

medel - -

låg - -

extra rening

Fordonstyp Medeltung lastbil, regional trafik 

Nyttolast(max) / 
totalvikt

14/24

Motortyp Euro 3 (Scania engines)

Emissioner till 
luft

Totalt vid fordon
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g(LCI)/tkm g/tkm

varav fossil
CO2

verklig drift 

hög 156 149

medel 136 130

låg 117 111

extra rening

NOx verklig drift

hög 1,0 0,9

medel 0,9 0,8

låg 0,7 0,7

extra rening

HC verklig drift

hög 0,14 0,074

medel 0,12 0,065

låg 0,11 0,056

extra rening

PM verklig drift

hög 0,017 0,015

medel 0,015 0,013

låg 0,013 0,011

extra rening

CO verklig drift

hög 0,14 0,13

medel 0,12 0,12

låg 0,10 0,10

extra rening

SO2 verklig drift

hög 0,038 1,9E-04

medel 0,034 1,6E-04

låg 0,029 1,4E-04

extra rening

Övrig info.

Totalvikt [ton] 24
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Lastförmåga Max [ton] 14

Drivmedel, MK1 hög [l/mil] 4

medel [l/mil] 3,5

låg [l/mil] 3

Svavelhalt [ppm] 2

Fyllnadsgrad [vikts-%] 50%

Sidan ändrad 03-04-11

© Nätverket för Transporter och Miljön

Tung lastbil med trailer, fjärrtrafik Euro 3

Fordon yp
Tung lastbil med trailer,

st
fjärrtrafik

Nyttolas (max) / 
26/40

t
totalvikt

Motorty Eur ep o 3 (Scania engin s)

Energibehov otalt vid fordoT n

kW LCI)/tkm kWh(bräh( nsle)/tkm

Energi-fossil verklig drift

Hög 0,22 0,20

medel 0,20 0,19

Låg 0,18 0,17

Extra rening 

Energi-uran verklig drift

Hög - -

medel - -

Låg - -

Extra rening 

Energi-
förnybar

verklig drift

Hög - -

medel - -
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Låg - -

Extra rening 

Fordon yp
Tung lastbil med trailer,

st
fjärrtrafik

Nyttolast(max) / 
totalvikt

26/40

Motorty Eur ia enginep o 3 (Scan s)

Emissioner till 
luft

vid fTotalt ordon

g(LCI)/tkm g/tkm

fossil CO2 verklig drift 

hög 57 54

medel 52 50

låg 48 46

extra re ngni

NOx verklig drift 

hög 0,36 0,33

medel 0,33 0,31

låg 0,30 0,28

extra re ngni

HC verklig drift 

hög 0,051 0,027

medel 0,020,047 5

låg 0,043 0,023

extra re ngni

PM verklig drift 

hög 0,0062 0,0054

medel 0,0057 0,0050

låg 52 0,000,00 46

extra re ngni

CO verklig drift 

hög 0,049 0,048

medel 0,040,046 4

låg 0,042 0,040
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extra re ngni

SO2 verklig drift 

hög 0,014 6,8E-05

medel 6,2E-00,013 5

låg 0,012 5,7E-05

extra re ngni

Övrig info.

Totalvikt [ton] 40

Lastförmåga Max [ton] 26

Drivmedel, MK 1 hög [l/mil] 3,8

medel [l/mil] 3,5

låg [l/mil] 3,2

Svavelhalt [ppm] 2

Fyllnadsgrad 70[vikts-%] %

Sidan ändrad 03-04-11

© Nätverket för Transporter och Miljön
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Tung lastbil med släp, fjärrtrafik Euro 3

Fordonstyp Tung lastbil med släp, fjärrtrafik 

Nyttolast(max) / 
totalvikt

40/60

Motortyp Euro 3 (Scania engines)

Energibehov Totalt vid fordon

kWh(LCI)/tkm kWh(bränsle)/tkm

Energi-fossil verklig drift

hög 0,20 0,19

medel 0,18 0,17

låg 0,16 0,15

extra rening

Energi-uran verklig drift

hög - -

medel - -

låg - -

extra rening

Energi-
förnybar

verklig drift 

hög - -

medel - -

låg - -

extra rening

Fordonstyp Tung lastbil med släp, fjärrtrafik 

Nyttolast(max) / 
totalvikt

40/60

Motortyp Euro 3 (Scania engines)

Emissioner till 
luft

Totalt vid fordon

g(LCI)/tkm g/tkm

fossil CO2 verklig drift

hög 53 51
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medel 48 46

låg 42 40

extra rening

NOx verklig drift

hög 0,34 0,31

medel 0,30 0,28

låg 0,26 0,25

extra rening

HC verklig drift

hög 0,048 0,026

medel 0,043 0,023

låg 0,038 0,020

extra rening

PM verklig drift

hög 0,0058 0,0051

medel 0,0052 0,0046

låg 0,0045 0,0040

extra rening

CO verklig drift

hög 0,047 0,045

medel 0,041 0,040

låg 0,036 0,035

extra rening

SO2 verklig drift

hög 0,01 6,4E-05

medel 0,01 5,7E-05

låg 0,01 5,0E-05

extra rening

Övrig info.

Totalvikt [ton] 60

Lastförmåga Max [ton] 40

Drivmedel, MK1 hög [l/mil] 5,5

medel [l/mil] 4,9
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låg [l/mil] 4,3

Svavelhalt [ppm] 2

Fyllnadsgrad [vikts-%] 70%

Tabellen nedan visar miljöbelastningsfaktorn NTM som användes vid beräkningarna av CO2 
utsläpp från tågtrafik vid kombitrafik och vagnslaster. Gulmarkerad parameter användes för 
omräkning av tonkm till CO2 utsläpp . 

Ingångsvärden för eltåg Vagnslasttåg

100 % vattenkraft, inklusive
c:a 4 % förlust i nät:

Energibehov

g/kWh Vagnslasttåg (el)

CO2: 0,070521 Elkonsumtion vid fordonsdrift

NOx: 0,000274 kWh(el)/tonkm

HC: 0,000257

PM: 3,07E-05 Energi-fossil hög 0

CO: 0,001875 medel 0

SO2: 0,000114 låg 0

Energi-uran hög 0

medel 0

låg 0

Energi- förnybar hög 0,076

medel 0,042

låg 0,02

Summa elkonsumtion hög 0,076

vid fordon: medel 0,042

låg 0,02
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9.4 Rail Combis tåg i triangeln Skåne-Göteborg-Stockholm 

Gbg 20,45 Årsta 03,30

Gbg 19,15 Frihamnen 13,00
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1 Bakgrund 

Vägverket önskar analysera CO2-potentialen för olika åtgärder inom 
kollektivtrafikområdet, med beaktande av vad möjliga förändringar inom 
skatte- och statsbidragsområdet och ändrade regleringar kan innebära.
Denna PM innehåller ett antal exempel på åtgärder inom kollektivtrafiken som 
kan bidra till att minska CO2-utsläppen inom transportsektorn. 

 1.1 Nuläge 

Den kollektivtrafik som bedrivs i trafikhuvudmännens regi utförs av ca 8 000 
bussar varav drygt 450 drivs av förnybara drivmedel, främst bioetanol, följt av 
biogas. Trafiken beräknas överslagsmässigt stå för ett årligt nettoutsläpp av 
530 000 ton CO2. (7 550 bussar * 60 000 km/buss * 0,4 l diesel/km * 2,6 kg 
CO2/l diesel, + 10 % för produktion och distribution + 450 bussar med 
förnybara drivmedel med halva nettoutsläppet av CO2 ) 

 1.2 Bra Miljöval 

Naturskyddsföreningens licens för Bra Miljöval för persontransporter 
innehåller bland annat ett krav på maximal fossil energianvändning om 0,18 
kWh/personkilometer vilket vid dieseldrift motsvarar ca 48 g CO2 per 
personkilometer.
Fordon Antal resenärer KWh fossil energi/pkm 
Personbil 1,5 0,5
Buss 4l diesel/mil 25 0,17
Buss 4l diesel/mil 15 0,22

I län där eldriven tågtrafik utgör mer än omkring en tredjedel av 
kollektivtrafikresandet kan kriteriet 0,18 kWh/pkm uppfyllas. 

 1.3 SLTFs miljöprogram  

Svenska Lokaltrafikföreningen, SLTF har nyligen presenterat sitt miljöprogram 
för 2004. I programmet anges att en strategi för minskade CO2-utsläpp bör 
innehålla följande komponenter: 
1.  Överföring av resenärer från bil till kollektivtrafik  

2.  Ökat resursutnyttjande, färre tomma platser 

3.  Minskad energianvändning (bränslebesparing etc) 

4.  Övergång från fossila till förnyelsebara bränslen 

Punkterna 1-3 blir än viktigare när punkt 4 ska genomföras, eftersom 
förnyelsebara bränslen i nuläget är dyrare än fossila. 
I de större städerna förväntas relativt stora trafikökningar de närmaste 25 åren. 
I Göteborg beräknas exempelvis biltrafiken öka med 45 % under denna period. 
För att begränsa ökningen till 10 % måste kollektivtrafikresandet under samma 
period fördubblas (K2020 Nulägesanalys – Framtidens Kollektivtrafik i 
Göteborgsområdet). 
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2 Vilka åtgärder finns det? 

 2.1 Kollektivtrafikens interna åtgärder  

Med interna åtgärder avses åtgärder inom kollektivtrafikens egen verksamhet 
för att minska de egna utsläppen av CO2.

 2.1.1 Minskning av bränsleförbrukning 

Hastighetsanpassning/sparsam körning 
Försök hos bussentreprenörer har visat att en bestående minskning av 
bränsleförbrukning med upp till 10 % är möjlig genom utbildning i sparsam 
körning. Denna utbildning bör kompletteras med utbildning för högre komfort 
för de resande. 
För att åstadkomma långsiktiga resultat måste utbildningen kompletteras med 
system för informationsåterföring till föraren. Omedelbar information om 
verklig bränsleförbrukning är ett starkare belöningssystem än ekonomiska 
belöningssystem.  

Fordonsutveckling
De senaste 10 åren har det skett en dramatisk sänkning av utsläpp av reglerade 
emissioner från dieselbussar. Samtidigt har den teoretiska maximala 
verkningsgraden förbättrats vilket kan tyckas borde ha lett till lägre 
bränsleförbrukning. Dock har motorernas effekt ökats samtidigt som de 
belastas mer med hjälpaggregat såsom större generatorer och 
luftkonditionering. Bränsleförbrukningen tenderar därför snarast att ha ökat för 
nyare fordon.
En potential för minskad bränsleförbrukning är utveckling av lättare fordon, 
vilket hittills inte skett i någon nämnvärd omfattning jämfört med 
personbilsindustrin.
Nationellt och internationellt bör staten verka för vidareutveckling av motorer 
och drivsystem för tunga fordon, samt utveckling av lättare fordon. 

Bränsledeklaration
Idag finns ingen normerad mätmetod för redovisning av bussars 
bränsleförbrukning såsom det finns för personbilar. Ett viktigt instrument för 
att minska förbrukningen för bussar är att det utvecklas en obligatorisk metod 
för redovisning av normförbrukning som medger jämförelser mellan olika 
bussar. Den internationella kollektivtrafikorganisationen UITP har utvecklat en 
sådan mätmetod. 

 2.1.2 Omställning till förnybara drivmedel 

Trafikhuvudmännen ställer i vissa fall krav på att förnybara drivmedel skall 
användas i trafiken. Dessa krav kan vara tekniska vilket innebär att 
trafikhuvudmannen anger vilket bränsle som ska utnyttjas och i hur stor 
omfattning. Krav kan också ställas på att en viss andel av trafiken ska utföras 
med förnybara drivmedel. Entreprenören kan då välja bränsle och använda det 
till 100 % i en viss del av fordonsflottan eller använda ett sammansatt bränsle i 
en större del av fordonsflottan. 
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Många trafikhuvudmän har etablerat fordonsflottor med alternativa drivmedel 
för att vara föregångare och ta ansvar för utvecklingen av ett hållbart 
transportsystem. På grund av begränsade ekonomiska resurser tvingas man 
dock ofta ställa alternativa drivmedel mot en minskning av trafikutbudet. Till 
detta kommer en stor osäkerhet om vilken teknik och vilka bränslen som bör 
användas, vilket i sin tur innebär betydande restvärdesrisker.
En omfattande omställning till förnybara drivmedel förutsätter därför en tydlig 
politik för förnybara bränslen och bränslepriser i samma storleksordning som 
dieselolja.
I flera städer pågår eller planeras biogasdrift för stadsbussar. Tillgången på 
biogas utgör dock en begränsning. En övergång från dieseldrift till biogas är på 
kort sikt (10 år) det troligaste alternativet för förnybara bränslen. På lång sikt 
kan DME eller syntetisk dieselolja vara möjliga alternativ som kan framställas 
från både förnybar och fossil källa och därmed kan andelen förnybart bränsle 
successivt ökas i takt med ökade produktionsvolymer och rimliga ekonomiska 
villkor.  
Möjligheten till sänkta CO2-utsläpp genom omställning till förnybara bränslen 
är beräknad på nuvarande busstrafikvolym. I dagsläget utförs ca 5 % av 
busstrafiken med förnybara drivmedel. För år 2010 antas denna andel till 10 %, 
2025 20 % och 2050 till 50 %, vilket ligger i linje med det nationella 
miljömålet. För bussar som drivs med förnybara drivmedel har nettoutsläppet 
av CO2 antagits till 10 % av motsvarande dieseldrift. 

Handel med utsläppsrättigheter 
I SLTFs miljöprogram 2004 finns ett förslag till att ställa krav på att en viss 
andel av trafiken skall utföras med förnybara bränslen. I programmet finns 
också s.k. preliminära idédiskussioner om hur ytterligare miljöåtgärder kan 
vidtas. Ett av dessa förslag är möjligheten till handel med utsläppsrätter. Detta 
kan dels innebära att en entreprenör som har flera avtal med en trafikhuvudman 
själv ska kunna välja var ett förnyelsebart bränsle ska användas. Dels kan det 
innebära att entreprenören ska kunna betala en annan entreprenör inom 
huvudmannens verksamhet för att denne använder eller ökar sin användning av 
förnyelsebart bränsle utöver vad som redan avtalats med huvudmannen. Denna 
metod bedöms kunna höja kostnadseffektiviteten vid omställning till förnybara 
bränslen.

2.2 Externa åtgärder

Med externa åtgärder avses här åtgärder som syftar till minskad biltrafik och 
ökad kollektivtrafik. 
För att bidra till att uppnå sänkta utsläpp av CO2 är överföring av resande från 
biltrafik till kollektivtrafik en verkningsfull åtgärd, även om 
kollektivtrafikresandet sker med dieselfordon. Koldioxidutsläppet per resenär 
är ungefär dubbelt så högt från biltrafik som från trafik med dieselbussar. 
Ytterligare lägre värden uppnås genom att spårburen trafik drivs med 
förnyelsebar el och att bussar drivs med förnybara drivmedel. 
Ökad beläggningsgrad är det mest kostnadseffektiva sättet för att minska 
utsläppen per resenär. 
Ett teoretiskt exempel kan belysa vilken potential sådana åtgärder kan ha: 
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Om man antar att bussar har en medelbeläggning på 13 resenärer per buss och 
att denna ökas med 30 % till 17 resenärer, samt att alla dessa nytillkomna 
resenärer tidigare åkt bil med i genomsnitt 1,5 resenärer i varje bil beräknas 
CO2-utsläppen från vägtrafiken minska med ca 235 000 ton per år.
Om man i stället antar att kollektivtrafiken med buss fördubblas fram till år 
2025, att medelbeläggningen ökar från 13 till 17 resenärer och att 70 % av 
ökningen är tidigare bilister och 30 % är nygenererat resande, beräknas 
minskningen av CO2-utsläpp till ca 1 400 000 ton per år.

 2.2.1 Öka kollektivtrafikens attraktivitet 

Avdragsrätt för fri parkering och fria kollektivtrafikresor 
Förmån av fri eller subventionerad parkeringsplats vid arbetsplatsen beskattas i 
praktiken inte idag. Detta innebär en form av subventionering för biltrafik, med 
påföljd att värdefull mark i tätort upptas av parkeringsplatser. 
Värdet av fria biljetter för kollektivtrafik beskattas dock. Ett sätt att stödja 
kollektivtrafik är att se till att arbetsgivare skall vara skyldiga att uppge värdet 
av fri eller subventionerad parkeringsplats.
Dessutom kan det vara rimligt att medge skattefrihet för arbetsresor med 
kollektivtrafik, bekostat av arbetsgivare. 

Anropsstyrd kollektivtrafik 
I områden och tider där det är så glest mellan resenärer att det inte lönar sig 
med linjelagd turlista förekommer det att trafikhuvudmannen inför s.k. 
anropsstyrd trafik där resenären kan boka resor i förväg. Konceptet kan 
tillämpas såväl på landsbygd som i städer. En variant som bör prövas är 
kollektivtrafikförsörjning i områden med många arbetsplatser. Då efterfrågan 
är stor, dvs. morgon och eftermiddag kan området försörjas med normal 
linjetrafik medan man under lågtrafik kan försörja området med anropsstyrd 
trafik. Eventuellt kan sådan trafik samordnas med övrig anropsstyrd trafik, 
såsom servicelinjer och liknande. 

Standardisering av fordon, biljettsystem och information 
Standardisering kan vara ett sätt att öka kollektivtrafikens attraktivitet. 
Kollektivtrafiken anses ofta vara dåligt anpassad för resenärernas behov 
beträffande komfort och utrymme, men även formgivning och information kan 
behöva standardiseras så att kollektivtrafiken uppfattas som mer attraktiv. 
Information om hur man reser och betalar upplevs ofta som komplicerad och 
svårtillgänglig av dem som normalt inte reser kollektivt. En standardisering 
och förenkling inom detta område kan bidra till att öka den mentala 
tillgängligheten till kollektivtrafiken. 



2.2.2 Utveckla lönsamma relationer

All kollektivtrafik inom länen kontrolleras av trafikhuvudmännen, medan trafik 
över länsgränser även kan utföras i privat regi. Denna långväga busstrafik 
finansieras i huvudsak av biljettintäkter. Inom ett län finns ofta relationer som
kan upprätthållas genom biljettintäkter, dvs. de kräver ingen 
underskottsfinansiering.  Relationer som är lönsamma, dvs. biljettintäkterna 
överstiger kostnaden, kännetecknas av hög medelbeläggning i fordonen vilket 
också innebär låg miljöpåverkan per resenär.
Möjligheten bör utredas att entreprenörer kan ansöka om att trafikera sådana
relationer på egen bekostnad. Trafikhuvudmannen kan ange ett antal kriterier 
som skall vara uppfyllda och även ta ut en avgift för rättigheten att trafikera 
linjen. När efterfrågan är så stor att relationen är självfinansierande innebär det 
att det finns förutsättningar för en affärsprocess som inte behöver ytterligare
finansiering. Trafikhuvudmännen skall kunna använda intäkterna från dessa 
rättigheter till att täcka en del av underskottet i andra relationer som av 
samhällsnyttoskäl bör trafikeras utan företagsekonomisk lönsamhet.

2.2.3 Direktbearbetning

I flera städer har direktbearbetningskampanjer genomförts i syfte att öka 
kollektivtrafikresandet och minska användningen av bil. Direktbearbetningen 
innebär att hushållen kontaktas personligt och ges information om hur de kan 
ersätta bilresor med kollektivtrafik eller cykel och gång. Direktbearbetning som
genomförts i olika stadsdelar i Göteborg har visat att 3-4% av bilresorna kan 
flyttas till kollektiva transporter och att ökningen av dessa främst skett inom 
befintligt trafikutbud. Målet för kommande kampanjer är att minska
nettoutsläppen av CO2 med 20 % i de områden där kampanjerna genomförs.
Beräkningar av möjlig CO2-potential grundas på antagande om att 
direktbearbetning kan genomföras till en miljon personer till år 2010 och att det 
innebär att dessa personer i snitt minskar sin bilanvändning med 500 
fordonskilometer per år. 

 2.2.4 Testresenärer

Mobilitetskontoret inom projektet LundaMaTs prövade att locka över bilister
till kollektivtrafiken genom att de fick åka med kollektivtrafiken utan kostnad
under 1 månad. Deras motprestation var att fylla i tre enkäter som
Skånetrafiken använde för att samla in åsikter från ovana busspendlare, för att 
använda som underlag för förbättringar. Ca 60 % av deltagarna fortsatte efter 
provperioden att ta bussen till och från arbetet. 

2.2.5 Samordnade transporter

I stora delar av Sverige transporteras idag gods med buss i linjetrafik. I 
Norrland är detta koncept utvecklat med fordon som är kombinerade för 
passagerare och stora mängder gods. Konceptet har potential att utvecklas 
ytterligare.
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2.2.6 Transportplaner 

Kollektivtrafiken bör vara tillgänglig nära bostäder, arbetsplatser, daghem och 
butiker och måste därför ingå som en naturlig del i samhällsplaneringen när
nya områden planeras. När bebyggelsen utvecklas måste också 
kollektivtrafiken utvecklas. Vid planering av nya bostäder, arbetsplatser, 
köpcentra etc. bör planeringen ske så att områdena är tillgängliga med
kollektivtrafik.

2.2.7 Bidrag till fysiska investeringar 

Många intressanta och framgångsrika försök för förbättrad kollektivtrafik har 
diskuterats och prövats på olika platser i Sverige. Exempel på detta är 
Jönköpings läns satsning på principen ”tänk spårvagn, kör buss”. En fond som
ger bidrag till investeringar för minskad miljöpåverkan, ökad tillgänglighet och 
framkomlighet kan effektivt bidra till en kraftig förbättring av kollektivtrafiken
och göra det möjligt att öka dess marknadsandelar framför allt för trafik i och 
kring städerna.

Sammanställning av åtgärder:

Tusen ton koldioxid Påverkan på övriga 
transportpolitiska
mål

Åtgärd 2010 2025 2050
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Minskning av bränsleförbrukning -40 -100 -100 + +
Omställning till förnybara drivmedel -30 -80 -230
Ökad beläggning i kollektivtrafik -235 + +
Fördubbling och ökad beläggning -1 360 + +
Direktbearbetning -60 + +

7



Källor:

• Vägverkets regeringsuppdrag att ta fram strategi för hur 
vägtransportsektorn på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra till att kort- och 
långsiktiga nationella klimatmål kan uppnås 

• SLTF Miljöprogram 2004

• Kollektivtrafikkommitténs betänkande SOU 2003:67

• Vägverkets yttrande över Kollektivtrafikkommitténs betänkande

• KLIMP-ansökan från Göteborgs Kommun – Direktbearbetning Trafikantstöd

• K2020 Nulägesanalys – Framtidens Kollektivtrafik i Göteborgsområdet 

• Mobilitetskontoret i Lund 1998-2001 – Lunds Kommun februari 2002 
(http://media.lund.se/lkom/LKOM-3507BD79-502A-49BA-894D-
E33D1AAEEB83/bokslut.pdf)

• Rapporter från Lunds Kommun: Testresenärer våren 2003, samt hösten 
2003

8



FOI/fms 2004-06-29  
Jonas Åkerman 
Karl Henrik Dreborg 

1

Samhällsplanering för minskade 
CO2 utsläpp från vägtrafiken 

INNEHÅLL: 

1. INTRODUKTION............................................................................................................................................. 3 

1.1 Uppdraget ........................................................................................................................................................ 3 

1.2 Inriktning och avgränsningar......................................................................................................................... 3 

1.3 Koldioxiden och klimatet ................................................................................................................................ 3 
Kortsiktiga och långsiktiga koldioxidmål ................................................................................... 3

1.4 Klimatfrågan som socialt dilemma ................................................................................................................ 4 

1.5 Planering under osäkerhet.............................................................................................................................. 5

2.  DAGENS TRANSPORTER ............................................................................................................................ 6 

3. FYSISK PLANERING FÖR MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP........................................................... 7 

3.1 Bebyggelsestruktur.......................................................................................................................................... 8 
Städers täthet och energianvändning ...................................................................................... 8
Centrumstrukturens betydelse för resande och bilanvändning.................................................. 10
Inköpsresor, service och centrumstruktur............................................................................... 11
Vad kan påverkas med planering? ........................................................................................ 12
Regionförstoring och klimatpolicy – en målkonflikt att hantera.................................................. 13
Mellanstora städer ............................................................................................................... 14
Mindre tätorter och glesbygd ................................................................................................ 15
Sammanfattning .................................................................................................................. 15

3.2 Transportsystemet......................................................................................................................................... 16 
Vägtransportsystemet .......................................................................................................... 16
Spårtransportsystemet ......................................................................................................... 17
Cykel- och gångtrafik ........................................................................................................... 17

3.3 Viktiga komplement till fysisk planering .................................................................................................... 18 
Samhällsplanering och möjligheterna att klara sig utan egen bil ............................................... 18
Samhällsplanering och utnyttjande av ICT ............................................................................. 19

4. GODA EXEMPEL .......................................................................................................................................... 20 

4.1 Zürich ............................................................................................................................................................. 20 

4.2 Köpenhamn.................................................................................................................................................... 20 

4.3 München......................................................................................................................................................... 21 

5.  PAKET AV ÅTGÄRDER.............................................................................................................................. 22

5.1 Risken med att bedöma åtgärder var och en för sig................................................................................... 22 



FOI/fms 2004-06-29  
Jonas Åkerman 
Karl Henrik Dreborg 

2

5.2 Samordning av markanvändning och transportsystem ............................................................................. 22 

5.3 Typer av åtgärder.......................................................................................................................................... 23 

5.4 Exempel på initiala åtgärdspaket för storstäder ........................................................................................ 25 

5.5 Exempel på åtgärdspaket  för mellanstora städer...................................................................................... 27 

5.6 Exempel på åtgärdspaket för mindre städer............................................................................................... 29 

5.7 Exempel på åtgärdspaket för mindre orter och glesbygd.......................................................................... 30 

6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER ............................................................................................................. 31 

6.1 Avvägning mellan långsiktigt bindande investeringar och adaptivitet i 
samhällsplaneringen.............................................................................................................................. 31

6.2 God bebyggelseplanering är en förutsättning för gång, cykel och kollektivtrafik................................... 32

6.3 Ny transportinfrastruktur ............................................................................................................................ 32 

6.4 Alternativskapande och dämpande åtgärder.............................................................................................. 33 

6.5 Aktörsnivåer – Fallet externa köpcentra..................................................................................................... 33 

6.6 Startpaket....................................................................................................................................................... 33 

REFERENSER .......................................................................................................................35 



FOI/fms 2004-06-29  
Jonas Åkerman 
Karl Henrik Dreborg 

3

1. Introduktion 

1.1 Uppdraget 

Denna studie behandlar samhällsplaneringens potential att minska 
koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Arbetet har genomförts av FOI på 
uppdrag av Vägverket, som också finansierat studien. 

1.2 Inriktning och avgränsningar 

I denna PM analyseras: 

(a) på ett övergripande sätt hur planering för minskade koldioxidutsläpp bör 
utformas mot bakgrund av klimathotets specifika karaktär, dvs osäkerhet om 
utfall, stora trögheter men samtidigt risk för plötsliga förändringar och 
allvarliga och irreversibla effekter 

(b) möjligheterna att med olika samhällsplaneringsåtgärder minska 
vägsektorns koldioxidutsläpp. Fokus ligger här på den fysiska planeringen 
av bebyggelse- och infrastruktur (inkl IT), men kopplingar till andra 
områden görs också.  

1.3 Koldioxiden och klimatet 

Enligt IPCCs senaste uppskattningar (IPCC, 2001) beräknas jordens 
medeltemperatur öka med 1,4-5,8 grader fram till å 2001, som en följd av (i 
huvudsak) förbränning av fossila bränslen. En allvarligare konsekvens än 
temperaturökningen i sig är att man förutspår en ökad förekomst av 
naturkatastrofer i form av torka, stormar och översvämningar.  

Detta är vad som kommer att hända enligt det mest sannolika scenariet. 
Klimatsystemet är emellertid komplext och känsligt vilket gör det mycket 
svårförutsägbart. Detta innebär att ännu allvarligare scenarier mycket väl 
kan inträffa.

Kortsiktiga och långsiktiga koldioxidmål 
Gällande etappmål för transportsektorns utsläpp av koldioxid lyder: 

Utsläppen av koldioxid från transporter i Sverige bör år 2010 ha 
stabiliserats på 1990 års nivå. (Prop 1997/1998:56) 

Dagens trend tyder på att det blir svårt att klara ens detta relativt modesta 
etappmål för år 2010 (SIKA Rapport 2003:2). 

Riksdagen har också fastställt ett långsiktigt utsläppsmål för växthusgaser: 
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År 2050 bör utsläppen i Sverige sammantaget vara lägre än 4,5 ton 
koldioxidekvivalenter per år och invånare, för att därefter minska 
ytterligare. Detta innebär att utsläppen ska minska med närmare 50 procent 
jämfört med dagens utsläpp. 

I rapporterna Färder i framtiden (Steen et al 1997) och Destination

framtiden (Åkerman et al 2000) tolkas en långsiktigt hållbar nivå för 
transportsektorn som att utsläppen av växthusgaser behöver minska med 
minst 80%. I dessa rapporter visas att även om bästa möjliga teknik används 
når man inte dessa mål. Bästa möjliga teknik innebär då ändå att exempelvis 
personbilarnas bränsleförbrukning skulle minska med ca 70% mätt i 
energiekvivalenter, dvs. en kraftfull minskning. I dagsläget minskar inte 
bränsleförbrukningen på nya bilar överhuvudtaget (Bilindustriföreningen). 
En slutsats är att det förutom effektivare fordonsteknik och förnybara 
bränslen också krävs kraftfulla åtgärder för att minska behovet av de mer 
miljöstörande transportslagen, i dagsläget främst personbil i tätorter, 
lastbilstransporter och flygresande. Samhällsplanering kan i detta 
sammanhang spela en viktig roll. 

Kortsiktiga mål för CO2 kan vara möjliga att nå t ex med ökad vägkapacitet 
i kombination med bättre fordonsteknik. En sådan utveckling riskerar dock 
att på längre sikt leda till en utglesad stadstruktur och en hög andel 
bilresande. Även om man skulle kunna gå över till förnybara bränslen så 
återstår energianvändningen som en restriktion. 

Och även om teknik skulle kunna lösa koldioxidproblematiken så återstår 
andra viktiga problem; intrång och markutnyttjande, buller, bristande fysisk 
aktivitet, olycksrisker mm. 

1.4 Klimatfrågan som socialt dilemma 

Detta uppdrag förutsätter att samhällsplanering är ett legitimt redskap för att 
påverka resbeteende och därmed koldioxidutsläppen. Vi vill ändå framhålla 
att just klimatfrågan är ett område där ett samhälleligt engagemang är 
särskilt motiverat, därför att vi har att göra med vad som brukar kallas ett 
(storskaligt) socialt dilemma, något som marknaden eller de enskilda inte 
kan hantera. 

Ett socialt dilemma145 karaktäriseras av att det finns en inbyggd motsättning 
mellan gruppens intresse och den enskildes. Torskfiskets kris i Östersjön är 
ett aktuellt exempel. Alla skulle tjäna på att kvoterna minskades så att 
fiskbeståndet fick återhämta sig, men man litar inte på varandra (de andra 
staternas fiskare). Om Svenska fiskare håller igen, kan det hända att andra 

145 Det finns en omfattande vetenskaplig litteratur om detta ämne inom flera akademiska 
discipliner – sociologi, socialpsykolog, ekonomi, spelteori, statsvetenskap. Några klassiska 
källor är (Axelrod 1984; Hardin 1968; Ostrom 1990; Ostrom, Gardner and Walker 1994). 
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länder håvar in stora fångster. Då kan fiskebeståndet kollapsa trots att de 
svenska fiskarna begränsar sitt uttag. Ett annat exempel är storstadstrafiken, 
där privatbilismen tar stor plats på bekostnad av kollektivtrafiken. Alla 
skulle tjäna tid på att fler reste med kollektiva transportmedel, men den 
enskilde kan inte med sitt (ansvarsfulla) val av bussen i stället för bilen 
påverka andra att göra likadant. Om bara ett fåtal gör detta val, består 
trängseln både för bilarna och bussarna.

CO2 problematiken är ett tydligt exempel på ett socialt dilemma, som de 
enskilda trafikanterna inte kan hantera genom sina dagliga val. Även om 
man som bilist inser de risker ens val medför för klimatet och miljön (vilket 
många inte gör), så behövs det att ett flertal väljer pendeltåget eller bussen 
istället för att det ska hjälpa. Den enskilde kan inte med sitt val få andra att 
göra likadant, därför att pendlarna är en stor och heterogen grupp människor 
som inte har någon direktkontakt med varandra. Ingen lägger märke till just 
mitt val. Förtroende och social normbildning utvecklas inte. En lösning av 
storskaliga sociala dilemman kräver därför en roll för det offentliga, som 
genom sina institutioner kan ändra incitament. 

1.5 Planering under osäkerhet 

I beslutsfattande och planering behöver man bedöma dels hur det system 
man intresserar sig för kan komma att utvecklas, dels vilken effekt olika 
åtgärder kommer att få. Vår kunskap och förståelse av systemen är alltid 
ofullständig och vår förmåga att förutsäga utvecklingen är således 
begränsad. Vi måste därför som regel ta beslut fast det finns ett (ibland 
betydande) mått av osäkerhet. Inom systemanalys, med tillämpningar inom 
t ex försvarsplanering, regional planering, företagens strategiutformning mm 
finns metoder och angreppssätt för att hantera osäkerheten. Det perspektivet 
försöker vi applicera på frågan om samhällsplanering för minskade 
koldioxidutsläpp från vägtrafiken. Nedan introduceras några begrepp som 
används i rapporten. 

Vid betydande osäkerheter om utvecklingen på ett område, bör man ta med 
flera olika scenarier i planeringen. Man kanske inte kan gardera sig fullt ut 
mot alla tänkbara utfall, men man ska då göra en medveten prioritering. 

På investeringstunga områden som infrastruktur, försvarssystem mm, måste 
man ofta fatta stora beslut med långsiktiga konsekvenser vid ett tillfälle. Det 
handlar om en strategi för långsiktiga bindningar (eng. commitment). Den 
investering som görs bör då utformas så att den ger hygglig utdelning i flera 
tänkbara fall, s.k. robust planering. Problemet är att robust planering ofta 
blir dyr och att man kan missbedöma utvecklingen så att investeringen blir 
en dålig affär. Om man kan dela upp beslutet i flera steg som görs beroende 
av omvärldsutvecklingen, är detta oftast förmånligt. Man anpassar sig 
successivt efter utvecklingen. En sådan strategi kallas adaptiv. När det går 
att göra så, kan stora felsatsningar undvikas. På en del områden går 
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utvecklingen mot mer anpassbar systemarkitektur, vilket underlättar en 
adaptiv strategi. 

Risken med en adaptiv strategi är att beslutsfattaren med hänvisning till 
denna princip underlåter att fatta beslut som egentligen är motiverade. Det 
kan vara viktigt att komma igång med de första stegen mot t ex CO2-fria 
transporter även om man inte är säker på hur de följande stegen ska se ut 
(dessa är beroende av den svårbedömda utvecklingen). En adaptiv strategi i 
transportplaneringen utvecklas senare i denna rapport. 

2.  Dagens transporter 
Tre transportslag, bilen, flyget och lastbilen, står tillsammans för ca 85% av 
transportsektorns utsläpp av koldioxid (Steen et al, 1997). Bilen står ensam 
för drygt hälften av utsläppen idag, men det är flygets och 
lastbilstransporternas utsläpp som ökar snabbast. När det gäller 
samhällsplaneringens möjligheter att bidra till minskade utsläpp är det 
främst bilresandet, och i viss mån lastbilstransporterna, som är av intresse. 
Potentialen är bland annat beroende av storleken på de tätorter som studeras. 
I tabell 1 visas hur stor andel av Sveriges befolkning som lever i olika stora 
tätorter. Värt att notera är att befolkningstätheten generellt ökar då 
tätortsstorleken ökar. 

Tätortstyp Invånare Andel av rikets 
befolkning

Befolkningstäthet

(inv/km2)

Storstäder
(>200 000): 

1,9 milj 21% 2894

Större
städer
(50 000 – 
200 000): 

1,2 milj 14% 2113

Städer
(10 000 – 
50 000): 

1,9 milj 21% 1553

Medelstora
tätorter 
(2000 – 
10 000): 

1,5 milj 17% 1161

Små
tätorter 
(200 – 
2000):

1,0 milj 11% 640

Glesbygd: ca 1,4 
milj

 16% 3
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Tabell 1: Folkmängd i olika kategorier av svenska tätorter år 1995 

(Vilhelmson, 2000) 

I tabell 2 visas hur den arbetsföra delen av befolkningen (20-65 år) reser i olika 
stora tätorter. Andelen bilresande är mindre ju större tätorten är. 
Kollektivandelen är störst i de största tätorterna medan cykelandelen når en 
topp för tätorter med mellan 50 000 och 200 000 invånare. 

Tätortstyp Bil Kollektivt Cykel Gång

Storstäder (>200 000): 73,2 12,2 2,3 1,9

Större städer (50 000 – 
200 000): 

75,1 5,5 5,7 2,4

Städer (10 000 – 
50 000): 

81,1 4,9 2,9 1,6

Medelstora (2000 – 
10 000): 

84,2 5,4 1,3 1,1

Små tätorter (200 – 
2000):

87,0 4,7 1,3 0,9

Tabell 2: Andel reslängd för olika färdsätt (inrikes resor under 300 km t o r), 

för boende i olika tätorter, år 1995 (Vilhelmson, 2000). Endast personer mellan

20 och 65 år är medräknade. 

3. Fysisk planering för minskade koldioxidutsläpp
Fysisk planering för minskade koldioxidutsläpp handlar i huvudsak om att 
minska behovet av bilresande och lastbilstransporter, även om man bör vara 
medveten om att detta är en approximation. I extrema fall kan det t ex ge 
upphov till mer utsläpp av koldioxid att köra busstrafik med mycket låg 
beläggning istället för privata och bränsleeffektiva bilar. 

I kollektivtrafikkommitténs utredning görs följande bedömning av den 
fysiska planeringens betydelse (SOU 2003:67, s 39): 

”Kommittén bedömer att den fysiska planeringen på lång sikt har en 
avgörande inverkan på möjligheterna att åstadkomma en attraktiv och 
effektiv kollektivtrafik.” 

Den fysiska planeringen av bebyggelse- och infrastruktur har återverkningar 
långt fram i tiden eftersom dessa system är mycket förändringströga. De 
påverkar också trafikvolymerna. När t ex utvecklingen går mot en glesare 
och mer funktionsseparerad stadsstruktur, vilket skett i många städer under 

7
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senare hälften av 1900 talet, tenderar det dagliga resandet till och från 
arbetet, till affärer och till serviceinrättningar att öka (Owen 1998). Detta 
gäller i synnerhet bilresandet. Detta ger i sin tur upphov till mer utsläpp från 
trafiken och trängsel på många trafikleder. Trängseln har ofta hanterats 
genom investeringar i fler eller bredare vägar, vilket genererat ännu mer 
biltrafik i en självförstärkande process (se SACTRA, 1994; ECMT, 1996; 
Transek, 2000). 

Om det går att hantera t ex akuta trängselpoblem genom (över dygnet) 
variabla trängselavgifter, kan man skjuta upp nyinvesteringar i vägar. 
Samtidigt kan man successivt förbättra kollektivtrafiken för att ta hand om 
bilister som lämnar bilen hemma. På litet längre sikt kan stadsplanering och 
utnyttjande av IT också bidra till att minska behovet av resor, framför allt 
med bil. Om denna strategi fungerar, behövs inte väginvesteringen då heller. 
Om planeringen däremot inte har avsedd effekt och vägavgifter och 
kollektivtrafiksystem inte räcker i längden för att tillfredsställa 
tillgänglighetsbehovet, kan ett investeringsbeslut tas vid det senare tillfället. 
Då kan också fordon med lägre utsläpp ha blivit vanligare. Detta är ett 
exempel på en adaptiv strategi. Det är också ett exempel på en strategi som 
kombinerar olika åtgärder som understödjer varandra. I dagens situation 

förordar vi både ett större inslag av adaptiv planering och av 
åtgärdspaket.

146 Detta utvecklas senare i denna rapport. 

3.1 Bebyggelsestruktur 

I detta avsnitt ges en kunskapsöversikt över stadsstrukturens betydelse för 
rese- och transportmönster och utsläppsnivåer, och slutsatser dras om vilka 
typer av åtgärder i den fysiska planeringen som kan antas vara 
verkningsfulla. Åtgärder på andra områden som kan öka effekten av den 
fysiska planeringen pekas också ut. 

Alltsedan början av 90-talet har mycket forskning fokuserat på frågan om 
vilken urban struktur som är bäst ur miljösynpunkt. Det har också 
förekommit en livlig debatt i vetenskapliga tidskrifter om för- och nackdelar 
med olika spatiala mönster för städer och om vilka slutsatser som egentligen 
kan dras utifrån empiriska data. En lättillgänglig och fyllig översikt med 
flera konkreta exempel ges av (Book and Eskilsson 1999).  

Städers täthet och energianvändning 
(Newman and Kenworthy 1989) argumenterade i en inflytelserik studie för 
att det finns ett mycket tydligt samband mellan storstäders grad av täthet

och energianvändningen för transporter. De jämförde data från drygt 30 
storstäder i USA, Australien, Europa och Sydostasien och visade i ett 

146 Jmf. (Banister et al. 2000; Åkerman et al. 2000). 
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diagram (se fig 1 nedan) hur de glesa amerikanska och (i något mindre grad) 
australiensiska städerna använder mycket mer energi per capita än de tätare 
europeiska och asiatiska städerna. En del senare studier har pekat i samma
riktning (Naess 1993; Naess, Larsen and Röe 1994) (Banister, Watson and 
Wood 1994), men resultaten har också ifrågasatts. 

(Mindali, Raveh and Salomon 2004) har analyserat Newmans grunddata 
med hjälp av multivariationsanays (s.k. Co-Plot teknik) och har då behandlat
amerikanska och australiensiska städer för sig och europeiska för sig. Man 
fann då inget samband mellan genomsnittlig täthet och energianvändning för 
transporter inom respektive klass av städer. För de europeiska städerna
fanns däremot ett statistiskt samband mellan å ena sidan täthet i innerstaden,
tätheten i det centrala affärsdistriktet (Central Business District, eller CBD), 
andel boende i CBD, andel jobb i CBD och å andra sidan energianvändning 
för transporter. Alla dessa faktorer uttrycker mer specifika täthetsmått, och 
hög täthet i dessa avseenden är kopplat till lägre energianvändning. Så är 
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även fallet med en hög marknadsandel och hög genomsnittshastighet för 
kollektivtransporterna (Newman and Kenworthy 1999).  

Det bör påpekas att de data som använts kommer från Newmans och 
Kenworthys studie och avser år 1980. Det rör sig också om tvärsnittsdata – 
inte tidsserier.147 Det är därför vanskligt att uttala sig med bestämdhet om de 
dynamiska sambanden mellan olika täthetsbegrepp och energianvändningen 
på grundval av dessa data. Utvecklingen på IT-området under senare tid kan 
tänkas påverka förutsättningarna för lokaliseringen av arbetsplatser och 
energianvändningen för resor till och från jobbet.

En kritikpunkt i Mindalis m fl artikel är således det ospecificerade 
täthetsbegreppet, som avser genomsnittlig täthet för en hel stad. De lyfter 
också fram andra faktorer än olika typer av täthet som kan ha lika stor eller 
större betydelse, framför allt kollektivtrafikens marknadsandel och kvalitet. 
Denna faktor har också ett starkt samband med täthet i innerstaden, 
arbetsplatstäthet i ytterområden och i CBD.  

Centrumstrukturens betydelse för resande och bilanvändning 
Vid sidan av täthet har en del andra rumsliga faktorer lyfts fram som 
gynnsamma för låg energianvändning och låga CO2-utsläpp i 
transportsektorn. En sådan faktor är funktionsintegrering, som betyder att 
boende, serviceinrättningar och arbetsplatser i högre grad blandas i samma 
område. Under de senaste decennierna har utvecklingen närmast gått i 
motsatt riktning med ganska renodlade sovstäder, köpcentra för sig i 
utkanten av städerna och arbetsplatser dels i city och dels i enhetliga 
industri- eller kontorsområden i ytterområdena. Funktionsintegrering anses i 
allmänhet ge en mer levande stadsmiljö i och med att det ger en relativt hög 
andel dagbefolkning i de flesta stadsdelar. Huruvida det också leder till ett 
minskat arbetsresande är dock mer osäkert. Det beror på hur matchningen 
mellan boende och arbetsplatser ser ut i respektive områden (Höjer, 1998, 
sid 38). En annan rumslig aspekt är hur tätheten varierar över en stads yta. 
Här har en del forskare hävdat att något som ibland kallas decentraliserad 

koncentration ger de bästa förutsättningarna för låg energianvändning för 
resor (McGlynn, Newman and Kennworthy 1991; Newman 1992) . 
Befolkningen och arbetsplatserna är då koncentrerade dels till stadskärnan, 
dels till ett antal subcentra runtom innerstaden. I bästa fall ligger dessa i 
korridorer radiellt ut från den centrala stadskärnan, vilket ger staden en 
stjärnformad struktur (ibland kallad fingerstruktur). En sådan struktur ger 
tillräckliga befolkningskoncentrationer för att ge underlag för effektiva 
kollektivtransporter (SOU 2003:67) i stora städer med spårtrafiken i en 

147 Det finns en svensk undersökning av sambandet mellan täthet och resande som jämför 
utvecklingen för fem olika storleksklasser av tätorter mellan åren 1978 och 1997 (Wilhelmsson 
2000). Den visar på en del förändringar i resbeteende. Det mest påfallande är en minskning av 
resesträckor och bilresors andel i medelstora städer, samt ökningen av cykeln som 
transportmedel. Förändringarna i resmönster kan dock inte förklaras med förändringar i 
orternas täthet, för tätheten ändrades ytterst litet under den undersökta perioden.  
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framträdande roll. Om centra dessutom har ett gott serviceutbud och 
arbetsplatser, kan en relativt stor del av befolkningen både bo, arbeta och 
handla där. Det finns naturligtvis problem med matchning av arbeten och 
boende i ett subcentrum utanför citykärnan. Detta leder till ett behov av 
arbetspendling även i denna typ av struktur och varje subcentrum kan inte 
heller erbjuda fullt sortiment av service och varor. För basala varor och 
tjänster kan ändå verksamhetsintegrering i subcentra leda till minskat 
resbehov (Breheny 1992). Jämfört med en stadsmodell med starkt utspridd 
centrumfunktion, som i många amerikanska städer, har städer med 
decentraliserad koncentration mindre resande. Fördelen mot en enkärnig 
modell är främst att citykärnan avlastas genom färre resor, mindre trängsel 
in mot centrum och lägre markpriser och att flerkärnigheten ger bättre 
förutsättningar för ett effektivt och konkurrenskraftigt 
kollektivtransportsystem.  

IT kan ev stärka stjärnstrukturens resedämpande effekt, genom att göra en 
del resor till jobbet och köpcentra onödiga. I framtidsstudien Färder i 
framtiden (Steen et al. 1997)  lanseras en flerkärnig stadsmodell, där större 
noder har IT-kontor där invånarna som bor i närheten av dessa noder kan ha 
en arbetsplats från vilken de länkar upp sig mot sin arbetsgivare via Internet. 
Detta förutsätter att en del företag går mot en nätverksorganisation. I 
uppföljaren Destination framtiden (Åkerman et al. 2000) analyseras hur 
färden mot ett hållbart transportsystem kan påbörjas genom ett antal 
åtgärdspaket. Däri ingår också åtgärder på stadsplaneringen område. Idéer 
från denna studie tas upp i åtgärdsavsnittet nedan (avsnitt 5). 

(Höjer 2002) har genomfört en modellbaserad kalkyl över en IT-stödd 
nodstrukturs potential att minska resandet i Stockholmsregionen. Ca 100 
noder i Stockholmsregionen antas få förstärkt kollektivtrafik samt förses 
med kontorshotell med högklassig IT-utrustning. En sådan struktur skulle i 
ett framtida idealfall kunna minska arbetsresandet med 40% jämfört med 
situationen år 1997. Även om man i denna kalkyl förutsätter att 
distansarbete från de bostadsnära kontorshotellen får ett kraftigt genomslag, 
så indikerar studien att potentialen för en flerkärnig stadsstruktur att minska 
utsläppen av koldioxid är mer än marginell. 

Inköpsresor, service och centrumstruktur 
I en stad med flerkärnig stjärnstruktur (decentraliserad koncentration) och 
med ett brett utbud av varor och service i de viktigare noderna, kan inköps- 
och serviceresor begränsas. Det basala kan köpas nära hemmet och det mer 
exklusiva vid vissa tillfällen i citykärnan. Inköpsresor kan till en relativt stor 
del ske med cykel eller spårtrafik eller per fot. Om serviceutbudet i stället 
till stor del tillhandahålls vid externa köpcentra, visar erfarenheten att en 
mycket stor del av inköpsresorna sker med bil (Forsberg et al., 1994).  I en 
sådan struktur kan IT-shopping med hemkörningsservice bidra till betydligt 
effektivare och energisnålare varutransporter.   Externa köpcentra skulle då 
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helt eller delvis kunna omvandlades till distributionscentraler för 
hemkörning av varor till hushållen. 

Vad kan påverkas med planering? 
Att stadsstrukturen och transporterna påverkar varandra ömsesidigt på 
längre sikt förefaller klart. Ändå är det osäkert hur mycket man kan styra 
utvecklingen med planering. Drivkrafterna inom industri och handel och 
människors preferenser för boende och resesätt kan verka i motsatt riktning. 
Ambitionerna att styra är också mycket varierande i olika länder. I flera 
amerikanska städer finns ingen politisk ambition att styra 
markanvändningen, som därför utvecklas spontant genom privata 
exploatörer. I t ex Danmark och Holland finns däremot en tydlig strävan att 
kontrollera utvecklingen med syftet att bevara livskraftiga stadskärnor och 
begränsa bilanvändningen (Book and Eskilsson 1999). I den Brasilianska 
staden Curitiba har man genom en kraftfull markanvändningspolitik och 
satsning på effektiva busslinjer lyckats få ett mönster av decentraliserad 
koncentration och mycket hög andel resande med kollektiva transporter 
(Book and Eskilsson 1999), sid 93-95. Ett annat exempel är Singapore (Sim, 
Malone-Lee and Chin 2001), som också utgör ett exempel på framgångsrik 
användning av trängselavgifter. 

En del, främst amerikanska källor menar att markanvändningspolicy (dvs 
hur städerna tillåts växa, var nyetableringar beviljas osv) har marginell 
betydelse för invånarnas resbeteende (Kitamura, Mokhtarian and Laidet 
1997; Rodier, Johnston and Abraham 2002) (Gordon and Richardson 1997) 
(Breheny 1995) eller att sambanden är komplexa och att effekterna av 
stadsplanering är osäkra (Southworth 2001). Detta kan bero på att 
utvecklingen redan gått så långt mot den glesa bilstaden i USA att det är 
svårt att upprätta ett mönster av starka centra och kollektivtrafik. De försök 
som gjorts i Phoenix – som är en extremt utglesad stad även med 
amerikanska mått – tyder på det (Book and Eskilsson 1999), sid 101. Många 
forskare menar ändå att politiskt beslutade åtgärder har effekt på litet sikt, 
speciellt om de kombineras på ett genomtänkt sätt (Cervero 2002; Hall 
1997; van_der_Waals 2000) (van_Diepen and Voogd 2001).  

Det förefaller inte troligt heller i Europa, där utglesningen inte gått så långt, 
att det skulle vara möjligt att enbart med styrning av markanvändningen 
mot tätare tätorter få människor att resa mindre och att ställa bilen hemma. 
Utvecklingen mot glesare städer och omfattande bilism har överallt gått 
hand i hand med och påverkats av ökade inkomster. På många ställen, bl a i 
Sverige, har välfärdsökningen tagit sig uttryck i att villa- och radhusboendet 
blivit populärt. Nu har vi hög ekonomisk standard, omfattande 
småhusboende och utbrett bilinnehav som gör det bekvämt att använda bilen 
även när alternativ finns. Därför behöver förtätning av stadscentra 
kompletteras med uppgradering av kollektivtrafiken och ekonomiska 
incitament (t ex parkeringsavgifter och trängselavgifter) eller regleringar 
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(särskilda bussfiler, bilfria zoner mm) för att minska bilanvändningen i 
tätorterna. 

Även om trenden i en stad går mot ökad utspridning, och mer bilresande, 
behöver inte utvecklingen vara inlåst i denna riktning för evigt.148 Denna 
slutsats styrks av forskning i urban ekonomi som med hjälp av dynamiska 
modeller analyserar städers utveckling (Anas and Arnott 1998), (Anas and 
Kim 1996). Här undersöks bl a om det finns enkärniga och flerkärniga 
jämviktslägen i en stads utveckling och vilka av dessa som är stabila i den 
meningen att dom tål störningar och motstår åtminstone måttliga impulser (t 
ex politiska) i annan riktning.  Vidare undersöks vilka jämvikter som är 
socialt/ekonomiskt bättre än andra. För en större stad finns, under rimliga 
antaganden, flera jämvikter, enkärnig eller flerkärniga. Ett resultat av (Anas 
and Kim 1996) är att i större städer leder trängsel till att den enkärniga 
modellen inte är optimal. Det kan krävas politiska åtgärder (stadsplanering, 
samlade etableringar utanför citykärnan etc) för att knuffa systemet ur denna 
jämvikt så att en flerkärnig jämvikt kan nås. Hur många subcentra som är 
optimalt beror sedan på hur starka agglomerationsfördelar det finns.149 Med 
starka sådana fördelar och måttlig trängsel är få och stora centra bäst, medan 
mindre och flera centra är fördelaktigare om trängseln är betydande. De här 
refererade studierna har inte explicit värderat miljöeffekter eller 
energianvändning utan bygger på välfärdsmått.  

En slutsats av genomgången i detta avsnitt är att för större städer 
förefaller den flerkärniga stadsmodellen vara eftersträvansvärd både ur 
ekonomisk-social synvinkel och från miljösynpunkt, och också möjlig att 
uppnå om en politisk vilja finns. En flerkärnig struktur räcker dock inte i 
sig för att nå betydande minskningar av energianvändning och 
koldioxidutsläpp, men en sådan struktur skapar goda förutsättningar för 
andra åtgärder, fr a på kollektivtransporternas område.

Regionförstoring och klimatpolicy – en målkonflikt att 
hantera 
Det är inte bara marknadskrafterna som kan motverka en politik för hållbara 
transporter. Det finns också målkonflikter mellan olika politiska mål och 
strävanden. Ett tydligt exempel är den pågående regionförstoringen, som 
betyder att allt större områden fungerar som en gemensam arbetsmarknad 
med relativt omfattande arbetspendling mellan orter i regionen (Arena 2002; 
RTK 2002; SIKA 2001) (Dahl, Einarsson and Strömquist 2003). Här verkar 
marknadskrafterna och politiken i samma riktning. Så leder t ex 
markpriserna i Stockholms city och bristen på bostäder i Stockholm med 
närförorter till att företag börjar söka etableringar i andra tätorter som t ex 

148 Möjligen har utglesningen av en del amerikanska städer gått så långt att det är svårt att 
ändra riktning. 
149 Agglomerationsfördelar betyder att producerande företag eller försäljningsställen har nytta 
av att ligga nära varandra. Även kunderna kan dra nytta av att olika försäljningsställen är 
samlokaliserade.
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Västerås, Arlandastad eller Uppsala och att människor i allt högre 
utsträckning bosätter sig där. Det offentliga satsar samtidigt på att 
uppgradera framför allt tågförbindelserna i Mälarregionen för att underlätta 
arbetspendling och därmed sysselsättningen. Möjligen är detta ett så starkt 
politiskt mål, att det är svårt att tänka sig att miljö- eller klimatmål ska 
kunna hejda en sådan utveckling. Frågan är om tillgängligheten kan öka 
(genom regionförstoring) samtidigt som utsläppen från resor hålls i schack. 

Ett intressant perspektiv på denna avvägningsfråga ger den s.k. 
livschansteorin (Dahrendorf 1979; Wilhelmsson 2002). Enligt denna beror 
välfärden av två variabler, dels handlingsmöjligheter som har att göra med 
tillgänglighet till resurser av olika slag (varor, tjänster, information etc.), 
dels förankring socialt och geografiskt. I det moderna västerländska 
samhället har framför allt handlingsmöjligheter och därmed rörlighet och 
tillgång till resurser betonats som välfärdsskapande. Utvecklingen har också 
gått mot allt större handlingsmöjligheter men samtidigt en för många 
människor försvagad förankring. Detta är problematisk därför att 
förankringen i ett socialt och geografiskt sammanhang ger mening åt våra 
handlingar och val. Enligt Dahrendorf (ibid. Sid 31) betyder förankring utan 
handlingsmöjligheter förtryck (typiskt för det förindustriella samhället), 
medan möjligheter utan förankring saknar mening. En god balans mellan 
handlingsmöjligheter och förankring ger enligt denna teori en bättre välfärd 
än en optimering av enbart handlingsmöjligheterna. Regionförstoring bidrar 
helt klart till ökade handlingsmöjligheter för många människor, men hotar 
miljövärden och kan leda till mindre tid hemma och därmed försvagad 
förankring för dem som pendlar långt.  

I detta sammanhang får IT-pendling sin betydelse. Det kan underlätta för 
individen att bevara ett sammanhang i sin vardag, samtidigt som resorna och 
därmed utsläppen begränsas. Lokala IT-kontor där företag kan hyra plats för 
anställda kan på sikt vara ett bidrag till minskade resor, men arbete hemifrån 
några dagar i veckan för viss personal, kan vara en snabbare väg. Nackdelen 
är då bristen på daglig kontakt med arbetskamrater. För de resor som ändå 
görs, kan en satsning på en tydlig centrumstruktur (decentraliserad 
koncentration) med mycket väl fungerande spårförbindelser leda till en 
relativt hög andel som reser med tåg i stället för bil.

Mellanstora städer 
(10 000 - 100 000 inv )  
I föregående avsnitt har framför allt förhållanden i storstäder (miljonstäder) 
behandlats. Slutsatserna kan inte utan vidare flyttas över till mindre orter. 
Därför behandlas i detta och nästa avsnitt, städer och tätorter av mindre 
storlek samt glesbygd. 

Mellanstora städer har oftast en enkärnig struktur, där de yttre centra som ev 
finns har ett mycket begränsat utbud av arbetsplatser, handel och service. En 
del studier tyder på att den enkärniga strukturen också är att föredra ur 
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välfärdsekonomisk synvinkel när det gäller mindre och mellanstora städer 
(Anas and Kim 1996).  I mindre och mellanstora städer är trängseln oftast 
inte lika besvärande. Motivationen att begränsa bilåkningen är då ofta 
mindre, eftersom koldioxidutsläppen i allmänhet ges en relativt låg vikt i 
förhållande till de lokala problemen. Ändå finns en roll för bussarna och i 
vissa fall för spårvagn, speciellt för de lite större städerna i denna kategori.  

Dessa städer har i allmänhet en diameter som ligger på maximalt 10 km (se 
avsnitt XX), vilket gör att cykel (och gång) bör har en stor potential. 

Mindre tätorter och glesbygd 
(< 10 000 inv) 
Här finns en mindre roll för kollektivtrafik, t ex i form av anropsstyrda små 
bussar. IT-pendling kan ge en viss minskning av resandet. I mindre tätorter 
finns potential för gång och cykel, men i bilen kommer fortsatt att spela en 
mycket viktig roll. Detta gäller förstås i än högre utsträckning för glesbygden. 
En viss ökning av beläggningen i bilarna skulle kunna nås t ex med ett 
Internetbaserat samåkningssystem. Ett sådant kan ha större möjligheter att 
lyckas på ställen där de flesta känner varandra. 

Sammanfattning
En slutsats av genomgången ovan är att forskningen pekar på ett samband 
mellan urbanstruktur och resvolymen och därmed energianvändningen och 
koldioxidutsläppen, men sambandet förefaller inte särskilt starkt enligt flera 
studier. För mindre städer förefaller en enkärnig struktur bäst medan 
flerkärnighet (decentraliserad koncentration) är bättre för stora städer. Det 
bör då påpekas att de flesta studier som kommit till denna slutsats bygger på 
jämförelser av olika stadsstrukturer vid ungefär samma tillfälle. Dessa 
studier ger egentligen inte någon bra grund för att förstå 
utvecklingsdynamiken över tiden. Här behövs tidseriedata över en längre tid 
och sådana studier är sällsynta. Den mycket stora skillnaden i bilresande och 
energianvändning mellan å ena sidan amerikanska och australiska städer och 
å den andra sidan europeiska städer, har sina rötter långt tillbaka i tiden och 
pekar ändå på att stadsstrukturen och transportmönstren är intimt 
sammanvävda i den långsiktiga utvecklingen.  I USA och Australien 
beträddes tidigt en bana där städerna anpassades för den framväxande 
bilismen. En självförstärkande växelverkan mellan fler vägar, mer bilism 
och utglesning av stadsstrukturerna uppstod, och det fanns ofta inga 
politiska ambitioner att vända utvecklingen. I Europa utvecklades 
massbilismen senare, samtidigt som städerna i allmänhet är betydligt äldre 
med redan etablerade täta stadskärnor.  

När det gäller politikens möjligheter att påverka bilismen och 
energianvändningen genom stadsplanering är många amerikanska studier 
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pessimistiska. Detta ska ses mot bakgrunden av att utvecklingen mot glesa 
strukturer och bilberoende redan gått så långt där. En del europeiska 
forskare är mer optimistiska och det finns också tydliga exempel på en 
framgångsrik stadsplanering som är gynnsam både för den lokala miljön och 
för växthusproblematiken (Freiburg, Curitiba, Singapore m fl). 

En viktig slutsats är att markanvändningspolicy behöver kombineras med 
andra åtgärder för att få stor effekt. Hit hör att stärka kollektivtrafiken och 
samtidigt vidta åtgärder som bromsar privatbilismen (ekonomiska 
incitament och/eller regleringar). 

3.2 Transportsystemet

Vägtransportsystemet 
Det är numera ett accepterat faktum hos forskare på området att nya eller 
förbättrade länkar i transportsystemet genererar nytt bilresande (se 
SACTRA, 1994; ECMT, 1996; Transek, 2000). Däremot finns det ingen 
fullständig bild av hur stora dessa effekter är i varje enskilt fall. Varje 
utbyggnad av transportinfrastruktur förändrar konkurrensförhållandena 
inom transportsystemet. Detta innebär t ex att en utbyggnad av 
väginfrastrukturen i stadsområden försämrar kollektivtrafikens 
konkurrenskraft (Åkerman et al, 2000). 

Många planerade vägprojekt i storstäder är förknippade med betydande 
samhällsekonomiska förluster även med dagens värderingskriterier. De fyra 
ringlederna kring Stockholm har beräknade Nettonytta/Kostnads-kvoter på 
mellan -0,4 och -0,9. Detta innebär att för varje 100 kr som satsas på dessa 
projekt blir förlusten mellan 40 och 90 kr. (Jansson, 2001, s 15).  En 
utbyggnad av dessa leder, skulle också göra det svårare att nå långsiktiga 
koldioxidmål, eftersom biltrafiken då tenderar att öka på bekostnad av 
kollektivtrafiken. Enligt Transek (2000) skulle ett byggande av Förbifart 
Stockholm (tidigare benämnd Västerleden) medföra en minskning av 
biltrafikarbetet i Stockholms innerstad med 3-4%, men samtidigt skulle det 
totala biltrafikarbetet i Stockholms län öka med 2-6%. På sikt får man 
utöver detta en utglesning av stadsstrukturen. 

Ett alternativt sätt att se på detta är att räkna på vilket ”skuggpris” på 
koldioxid som skulle behövas för att nå de långsiktiga målen. Detta är 
sannolikt avsevärt högre än dagens värdering, och skulle om det tillämpades 
göra det dåliga samhällsekonomiska utfallet för ovan nämnda projekt ännu 
sämre. Detta innebär att även projekt som till skillnad från de ovan nämnda 
idag är samhällsekonomiskt lönsamma, kan leda in i återvändsgränder vad 
gäller långsiktigt hållbara mål för koldioxidutsläpp. 

När man diskuterar trängselproblematiken i större städer är det viktigt att ha 
kunskap om de begränsande faktorerna. Jan-Owen Jansson har påpekat att 
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här ofta föreligger missförstånd vad gäller de termer som används (Jansson, 
1996). Vi tar Stockholm som exempel. Essingeleden och andra leder sägs 
ofta vara flaskhalsar därför att trafiken där flyter långsamt. Men, som 
Jansson poängterar, egentligen är det infarterna från Essingeleden till 
innerstan som är flaskhalsarna och då hjälper det föga att öka kapaciteten i 
flaskan genom att öka förbifartskapaciteten. I Stockholm utgör 
förbifartstrafiken en liten del av den totala trafiken. Förbifarter runt mindre 
orter kan däremot leda till en betydande avlastning av dessa.  

Spårtransportsystemet 
Spårtrafik har i allmänhet låg energianvändning, låga utsläpp av koldioxid 
och stor transportkapacitet per ytenhet. Det kräver dock relativt stora 
resandevolymer för att vara ekonomiskt försvarbart och för att dess 
potentiella yteffektivitet ska kunna realiseras. Även om spårtrafik innebär 
låg energianvändning och låga utsläpp vid driften, så bör man komma ihåg 
att anläggande av spår, liksom av väg, ger upphov till energianvändning och 
utsläpp som inte är försumbara. Typiska nischer är pendlingsresor (speciellt 
radiella) i större tätorter och inter-urbana resor mellan större tätorter i södra 
Sverige.

Ny spårtrafik som väsentligt minskar restiden och höjer komforten har visat 
sig ge kraftiga ökningar av det kollektiva resandet på vissa länkar. När 
restiden på Svealandsbanan mellan Eskilstuna och Stockholm sänktes från 1 
timme och 40 minuter till en timme jämnt så ökade tågresandet med en 
faktor 5. Utav detta resande utgjordes 38% av överflyttning från bil, 18% 
hade åkt med de gamla tågen, 20% hade åkt buss och 38% var nygenererat 
resande (Fröidh, 2000). Detta visar på en potential att flytta resande från bil 
till tåg. Samtidigt kan denna typ av regionaltåg bidra till totalt sett längre 
resor i och med att människor då kan bosätta sig längre från sin arbetsplats. 
Den resulterande effekten på utsläpp av koldioxid beror på respektive falls 
förutsättningar, och kan givetvis påverkas genom ett samtida genomförande 
av dämpande åtgärder, t ex en restriktiv parkeringspolitik eller 
trängselavgifter. 

Cykel- och gångtrafik 
Cykling medför inga utsläpp av koldioxid och kräver lite yta i jämförelse 
med biltrafik (ca 1/10 Whitelegg, 1993, s 79). Det finns i detta fall också 
betydande synergier med förbättrad hälsa pga minskade välfärdssjukdomar. 

Vilken geografisk utsträckning har städer med olika antal invånare? En grov 
uppskattning ger följande diameter på tätorter av olika storlek:

Stockholm:  1,2 milj inv  32 km 

Västerås: 102 000 inv  11 km 

Söderhamn: 12 000 inv  5,2 km 
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De flesta klarar lätt av cykelavstånd på 5 km och för en del går det också bra 
med avstånd på 10 km. I tätorter på upp till ca 100 000 inv, där avståndet 
från periferin in till centrum är ca 5 km, kan man således anta (även om 
många andra faktorer spelar in) att cykeln skulle kunna ta en stor 
resandeandel om den gavs bättre förutsättningar. 

I en norsk studie av hypotetiska gång- och cykelbanenät i städerna 
Hokksund, Hamar och Trondheim kom man fram till att den 
samhällsekonomiska lönsamheten var stor. Nettonytta/Kostnads-kvoterna 
var i dessa tre städer mellan 2,9 och 14,3 (TOI report 567/2002). En stor del 
av nyttan i dessa analyser härrör från minskade sjukdomar hos de personer 
som blir mer fysiskt aktiva genom gång eller cykling.  

Synergier och konflikter med andra mål än koldioxid

Koldioxid Markutnyttjande Hälsa Olyckor Tillgänglighet
(medelvärde) 

Förändring
för de med 
lägst
tillgänglighet

Ny 
vägkapacitet

-- -- -- + (?) + (?) -

Utbyggt
cykelnät 

++ ++ ++ - (?) 0 0

Utbyggt
spårnät 

++ ++ 0 + + +

Tabell 3: Schematisk klassificering av samband med andra samhällsmål än 

koldioxid. Plustecken innebär en bättre utveckling dvs mindre koldioxid, 

mindre olyckor, bättre hälsa etc, och vice versa.  

3.3 Viktiga komplement till fysisk planering 

Samhällsplanering och möjligheterna att klara sig utan egen 
bil
En nyckelfaktor för att minska bilresandet är att göra det lätt att klara sig 
utan egen bil. De fasta kostnaderna för en egen bil utgör oftast en betydligt 
större del än de rörliga kostnaderna. Därför blir det billigt att åka lite extra 
på marginalen och alternativa transportsätt får svårt att konkurrera. Om man 
istället väljer att boka bil enbart när man behöver - genom någon form av 
bilpool eller biluthyrning - så blir marginalkostnaden högre men samtidigt 
blir totalkostnaden för hushållet ofta lägre i och med att de fasta kostnaderna 
sprids på flera mil. Dessa bilar har i allmänhet en högre årlig körsträcka en 
medelbilen. 

Attraktiviteten i delat bilägande hänger på kostnaden (kostnadsbesparingen), 
hur lätt det är att boka bil när man behöver en och hur smidigt det är att ta 
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sig till bilen. Kostnadsbesparingen beror till stor del på hur väl utnyttjade 
bilarna är sett över året. För att nå ett högt utnyttjande men samtidigt göra 
det lätt att boka bil när man behöver så är det viktigt att man har en 
blandning av nyttjare, vilka har behov av bil vid olika tidpunkter. En 
blandning av å ena sidan företag och andra organisationer, som använder 
bilarna under arbetstid, och andra sidan privata hushåll , som främst 
använder bilarna på kvällar, helger och semestrar, är fördelaktigt ur denna 
synvinkel.

När det gäller den fysiska tillgängligheten till bilarna, så har man här ett 
problem av karaktären ”hönan eller ägget”.  För att de flesta ska ha en 
bilpoolsbil (eller hyrbil) nära sitt hem krävs att det finns många 
bilpoolsanvändare, men många kan bara tänka sig att använda bilpool om 
bilarna finns nära. Här finns således en viktig roll inte minst för offentliga 
aktörer. Kommuner kan bistå med reserverade parkeringsplatser för 
bilpoolsbilar i strategiska lägen. I storstäderna uppfattas 
parkeringsproblemen ofta som en anledning till att inte ha egen bil. 
Kommunala förvaltningar kan också verka för att åstadkomma 
gemensamma bilpooler tillsammans med en grupp hushåll. Förutom positiva 
effekter för miljön och hushållens privatekonomi, kan förvaltningarna 
troligen också sänka sina bilkostnader. 

En förutsättning för att inte behöva ha en egen bil är att man inte behöver bil 
dagligen. I annat fall är det ekonomiskt och praktiskt nödvändigt med egen 
bil. Samhällsplanering har här en viktig roll att spela. Den fysiska 
planeringen av bebyggelsen och dess funktioner samt infrastrukturen och 
dess utnyttjande är avgörande för i vilken mån de dagliga förflyttningarna 
kan klaras med gång, cykel och kollektivtrafik. Eftersom kollektivtrafikens 
attraktivitet minskar ju fler byten man är tvungen att göra, är det viktigt att 
dagligvaruaffärer, dagis, skolor mm finns på gångavstånd från bostaden 
eller i anslutning till arbetsplatsen. En decentraliserad struktur för sådan 
service som utnyttjas mer eller mindre dagligen bör således eftersträvas i 
planeringen. Externa köpcentra som endast kan nås med bil bör undvikas. 
Här kan man också göra iakttagelsen att en hög och jämn standard på 
daghem och skolor, som kan eftersträvas i syfte att undvika segregation, 
också är gynnsamt för att minimera transporternas utsläpp av koldioxid. 

Begränsat antal parkeringsplatser bidrar till att möjliggöra tät bebyggelse
som i sin tur ger ett bra underlag för kollektivtrafik 

Samhällsplanering och utnyttjande av ICT 
Informations- och kommunikationsteknik (ICT) kan bidra på olika sätt till 
att minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Ett sätt är genom 
effektivisering och styrning av trafiken så att denna flyter bättre. Hit hör 
informationssystem till förarna och ICT-baserade taxesystem för 
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användning av vissa vägar eller passage av vissa gränssnitt vissa tider 
(trängselavgifter). 

Ett annat sätt för ICT att bidra till mindre utsläpp är genom at ersätta en del 
resor. Så kallad IT-pendling till arbetet och IT-shopping finns redan, men i 
begränsad omfattning. De flesta som IT-pendlar, jobbar några dagar i 
veckan hemifrån, där de är uppkopplade mot sin arbetsplats. Det finns också 
en del kontorshotell där egna företagare, men också anställda på företag med 
kontor någon annan stans kan arbeta. Kommuner skulle kunna ha en 
katalyserande roll genom att sätta upp flera sådana IT-kontor, där företag 
kan hyra arbetsplatser för vissa anställda.

4. Goda exempel 
I detta avsnitt beskrivs ett antal goda exempel från städer i Europa. Källor för 
detta kapitel är (RTK, 2001), (RTK, 2003) och (Schéele, 1999). I tabell 4 visas 
några nyckeldata för de beskrivna städerna. Dessa siffror bör tolkas med stor 
försiktighet. 

Befolkning
(regionen
inom 
parentes)

Inv
per
km2 

Bilar
per
1000
inv

Andel
kollresor

Andel
bilresor

Andel
gång- och 
cykelresor

Stockholm 
stad

750 000
(1 800 000)

4030 370 31 33 31

Zürich stad 340 000
(1 800 000) 

3900 390 33 37 30

Köpenhamns 
kommun 

496 000 
(1 700 000) 

5400 276 20 35 45

München
stad

1 190 000
(2 400 000) 

3800 597 - - -

Tabell 4:  Nyckeldata för de beskrivna städerna samt Stockholm. Siffrorna bör 
tolkas med stor försiktighet, inte minst pga att de geografiska indelningarn kan 
skilja sig åt mellan städerna. Källa: Schéele et al 1999. 

4.1 Zürich 

Kollektivtransportsystemet består av ett väl utbyggt pendeltågsystem, 
spårvagnar och bussar. Tunnelbana finns ej. Kollektivtrafiken i Zürich har 
högsta prioritet samtidigt som man varit restriktiv med att bygga ny 
vägkapacitet. Man satsar på ”teknik istället för betong” vilket innebär att man 
genom att optimera befintliga system med hjälp av avancerad IT kan slippa 
dyrbara investeringar i ny transportinfrastruktur. Synkroniseringen mellan olika 
kollektiva färdmedel är mycket god. Bussar och spårvagnar har absolut 
prioritet i alla korsningar och gatuutrymmen, vilket medför att de exakt håller 
tidtabellerna. Stadsplaneringen kännetecknas en satsning på täthet och 
flerkärnighet. Elva kärnor som ligger på mellan 8 och 30 km avstånd från 
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centrala Zürich har pekats ut i planeringen. Alla dessa kärnor förbinds med 
pendeltågsystemet. Staden stödjer bilpooler, bygger infartsparkeringar och 
minskar minimiantalet parkeringsplatser per boendeenhet.

Några särdrag är: 

• Flerkärnighet
• Tät bebyggelse
• Bygga staden inåt 
• Effektiv kollektivtrafik 
• Restriktiv vägutbyggnad 
• ”Teknik istället för betong” 
• ”Mobilitetskultur” 

4.2 Köpenhamn 

Köpenhamn kännetecknas av en hög boendetäthet och lågt bilinnehav. 
Cyklandet är omfattande medan kollektivtrafikens andel är förhållandevis låg. I 
Stockholm som har en lägre täthet är kollektivandelen dubbelt så hög medan 
cyklandet är mycket lägre. Sammantaget ligger andelen bilresande i 
Köpenhamn och Stockholm på en likartad nivå, ca en tredjedel av resandet.

Att kollektivtrafiken inte har en ändå högre andel i Köpenhamn kan möjligen 
förklaras med att man inte haft någon tunnelbana. En sådan håller för 
närvarande på att byggas. 

Några särdrag är: 

• Cykelsatsningar
• Låg biltäthet 
• Stadsutbyggnad efter kollektivstråk 

4.3 München 

Trots att man har en mycket hög biltäthet (ca 600 bilar/1000 inv) så förefaller 
andelen bilresor relativt låg (dock osäkert dataunderlag enligt, RTK (2001). En 
anledning är Münchens väl utbyggda kollektivtrafiknätet som anses vara det 
bästa bland Tysklands storstäder. En annan är att det är svårt att hitta 
parkeringsplats och dyrt om man lyckas (45-70 kr för två timmar). En 
ytterligare orsak kan vara att 80% av Münchens vägnät har en 
hastighetsbegränsning till 30 km/h. Stadsplaneringen syftar till en hög 
exploatering av centrala lägen och en flerkärnig regionstruktur. 
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Några särdrag är: 

• Hög biltäthet 
• Dyr parkering 
• Kollektivtrafiksatsningar 
• 30 km/h på 80% av vägnätet 

5.  Paket av åtgärder 

5.1 Risken med att bedöma åtgärder var och en för sig 

Många åtgärder som är viktiga för att nå minskade utsläpp av koldioxid från 
vägtrafiken, kan tagna för sig själva ge upphov till ökade utsläpp. 
Underlättande av distansarbete kan på sikt bidra till en utglesning av 
stadsstrukturen. Bättre kollektivtrafik ger ofta nygenererat resande och en 
överflyttning från gång och cykel som främsta effekter, vilket i sig inte ger 
någon markant minskning av utsläppen av koldioxid. Åtgärder som på detta 
sätt förbättrar alternativen till bilpendling är dock ofta nödvändiga 
beståndsdelar i åtgärdspaket som också innehåller åtgärder som dämpar 
bilresandet, t ex en restriktiv parkeringspolitik eller differentierade miljö- och 
trängselavgifter.

5.2 Samordning av markanvändning och 
transportsystem

Stadsplanering och markanvändningspolicy som påverkar stadens struktur 
förefaller kunna ha en viktig roll för att begränsa energianvändning och 
koldioxidutsläpp från resor. Sådana åtgärder är inte ensamma tillräckliga, 
men skapar goda förutsättningar för andra åtgärder som 
kollektivtrafiksatsningar. En satsning på förtätning av citykärnan och vissa 
externa centra är att rekommendera för större städer (Stockholm och 
Göteborg). Dessa centra bör vara funktionsintegrerade, dvs innehålla såväl 
arbetsplatser som affärer och serviceinrättningar och bostäder. Fler 
arbetsplatser i externa centra kommer att leda till fler resor tangentiellt och 
då finns en stark tendens till ökad bilism. Snabbspårvägar som går i bågar 
mellan yttre centra kan här vara effektivt. Spårvägar strukturer också 
bebyggelsen och kan därigenom stärka sitt resandeunderlag. Snabbussar kan 
också vara effektiva, men har inte lika starkt strukturerande effekt. 
Försöksverksamhet med IT-kontor kan också vara ett steg mot att minska 
behovet av resor till och från arbetet. 
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5.3 Typer av åtgärder 

Vi skiljer i denna rapport på tre typer av åtgärder (nedanstående diskussion 
av dessa typer av åtgärder är till stor del hämtad från Åkerman et al (2000)): 

1. Alternativskapande åtgärder. 
(a) åtgärder som bereder väg för nya mindre miljöstörande 

alternativ. 
(b) Åtgärder som stärker befintliga mindre miljöstörande 

alternativ 

2. Dämpande åtgärder (minskar mängden mer miljöstörande transporter) 

3. Åtgärder som minskar specifik miljöpåverkan och resursanvändning 

Typ 1 (a) innefattar åtgärder som stödjer sätt att nå tillgänglighet som idag 
inte är etablerade i någon större utsträckning. Det handlar till stor del om att 
åstadkomma tillgänglighet utan transporter, t ex genom telearbete från 
knutpunkter eller hemmet. Näthandel innebär inte att man kommer ifrån 
hemtransporten av det man köpt, men transporten kan ske avsevärt 
effektivare än med egen personbil.150 Stöd till nya transportkoncept ingår i 
denna typ av åtgärder. Det kan t ex gälla spårbilar, såsom RUF151, elcyklar 
samt små tvåsitsiga stadsfordon. Även nya koncept för fordonsägande 
ingår. Leasing av olika fordon direkt från biltillverkaren allt efter ärende, är 
ett exempel, fordonspooler är ett annat. 

I typ 1 (a) ingår även åtgärder som stimulerar helt nya lösningar. Avsikten 
med sådana åtgärder är att bidra till ett bra innovationsklimat. Det 
offentligas uppgift blir här att öka variationsbredden, vid sidan av den mer 
traditionella uppgiften att påverka hur människor och andra aktörer väljer 
mellan befintliga alternativ, t ex mellan färd med egen bil och 
kollektivtrafik. Stöd till småskaliga och lokala experiment kan vara ett sätt 
att gynna innovationer. Ett exempel är lokala miljözoner, där bestämda 
gränser för tillåtna utsläpp gäller för fordon – gränser som successivt kan 
skärpas. Utsläppskrav i miljözoner bör vara strikta och väldefinierade, men 
stor frihet bör råda för hur kraven ska uppnås. Miljözoner av detta slag kan 
bidra till en utveckling av ny teknik, nya bränslen eller helt nya 
transportsätt.  

150 Se t ex Cairns (1996), Orremo et al (1999) och  Jonsson et al (2000). 

151 Palle Jensens spårbilskoncept som uttyds Rapid Urban Flexible, se Steen et al (1997, 

s 148). 
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Åtgärder av typen 1 (b) handlar om att förbättra attraktivitet och/eller 
kapacitet hos redan etablerade alternativ. För gång och cykling är ökad 
säkerhet ett viktigt område. Cyklandets attraktivitet kan ökas väsentligt 
genom sammanhängande cykelstråk, tydligare vägvisning, minskade 
cykelstölder, möjlighet att ta med cykel i kollektivtrafiken och införandet 
av zoner med en hastighetsbegränsning på 30 km/h. För kollektivtrafiken, 
och främst då för stadsbussarna, handlar det om en ökad genomsnittlig 
hastighet samt en ökad tillförlitlighet, turtäthet, trygghet och smidigare 
byten. Automatisk, dvs. förarlös, kollektivtrafik utgör också ett intressant 
alternativ. 

De mer miljöstörande transportslagen, i dagsläget främst bil i tätorter, 
lastbil och flyg, dämpas i omfattning genom åtgärder av typen 2. Denna typ 
av åtgärder omfattar bl a olika ekonomiska styrmedel som miljö- och 
trängselavgifter i tätorter och koldioxidskatt på idag obeskattat flyg- och 
fartygsbränsle. Andra viktiga åtgärder är t ex sänkta hastigheter och ett 
minskat gatuutrymme för bilar i städer.  

Åtgärderna av typ 1 och 2 påverkar fördelningen mellan olika transportslag 
och de totala transportvolymerna inom de olika segmenten. 

Åtgärder av typ 3 syftar till att inom respektive transportslag minska 
miljöpåverkan och resursanvändning per personkm eller tonkm. Det 
handlar främst om åtgärder som stimulerar utveckling och implementering 
av effektivare farkostteknik, högre lastfaktorer, bränslesnålare körstil och 
lägre hastigheter. Denna typ av åtgärder är nödvändiga men i sig ej 
tillräckliga för att nå ett bärkraftigt transportsystem.  

Några av dessa åtgärder kan passa in i flera av kategorierna. Exempelvis 
koldioxidskatter och differentierade miljö- och trängselavgifter är både 
dämpande och bidrar till minskad specifik miljöpåverkan. 

För att åstadkomma åtgärdspaket som är både miljömässigt effektiva och 
politiskt acceptabla krävs i allmänhet att det i varje paket finns minst en 
alternativskapande åtgärd och minst en dämpande åtgärd (typ 2), samt 
gärna även någon åtgärd som minskar den specifika miljöpåverkan (typ 3). 
Om ingen alternativskapande åtgärd tas med, riskerar man att ställa folk 
utan alternativ när de ska utföra sina dagliga ärenden. Det händer emellertid 
att denna risk överdrivs av de aktörer som värnar intressen inom de mer 
miljöstörande transportslagen. Om ingen dämpande åtgärd kan tas med 
riskerar man att den positiva miljöeffekten uteblir. Det är inte 
kollektivtrafikens andel som avgör om transportsystemet är bärkraftigt. Om 
andelen ökar genom fler fordonskm (och personkm), samtidigt som 
bilåkandet absolut sett är oförändrat, kommer miljöproblemen snarare att 
öka.
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5.4 Exempel på initiala åtgärdspaket för storstäder 

(Stockholm, Göteborg) 

I dessa städer finns en stor potential framförallt för kollektivtrafik, men även 
för cykel och gång. De relativt långa och tidsödande arbetsresorna i dessa 
regioner gör också att distansarbete från hemmet eller från ett kontorshotell i 
ett närbeläget (gång eller cykelavstånd) lokalt centra kan utgöra attraktiva 
alternativ om förutsättningarna förbättras. 

Som diskuterats ovan behöver alternativskapande åtgärder kompletteras 
med åtgärder som dämpar bilresandet och lastbilstransporterna. Tre 
huvudstrategier (som ej är ömsesidigt uteslutande) kan här urskiljas: 

(1) Parkeringspolitik (kostnad och tillgång på P-platser). 
(2) Fysiskt minska tillgängligheten med bil (30-zoner, fartgupp, gågator, 
kollektivkörfält, cykelbanor, signalprioritering för buss) Dessa åtgärder 
gynnar samtidigt alternativen GCK 
(3) Avgifter för körande bilar. 

München utgör ett exempel på en kombination av strategi 1 och 2. En 
restriktiv parkeringspolitik med höga avgifter i stadens centrala delar och 
30-zoner på 80% av vägnätet gör att andelen bilresor är låg trots en mycket 
hög biltäthet (600 bilar/100 inv). Singapore och London utgör exempel på 
avgiftssystem för bilar i rörelse.  

Några befintliga externa köpcentra kan utvecklas genom kompletterande 
bostadsbebyggelse och spårtrafik. Nyetableringar av olika verksamheter bör 
föregås av en prövning av effekter på trafik och utsläpp. Detta kan antas 
leda till en stor restriktivitet mot externa köpcentra, eftersom dessa leder till 
kraftiga ökningar av bilresandet (Forsberg et al, 1994). 

Alternativskapande åtgärder:

• Bebyggelseplanering i form av decentraliserad koncentration 
(alternativt en tät tillväxt av stadens centrala delar) kring 
knutpunkter, vilket underlättar gång, cykel och kollektivtransport.

• Planering för att behålla och utveckla en decentraliserad tillgång 
på dagligvaruaffärer, daghem, skolor,

• Förtätning av bebyggelse genom att parkeringsytor, gammal 
industrimark och annan redan exploaterad mark tas i anspråk. 

• Cykel, gång och kollektivtrafik prioriteras konsekvent i alla led av 
trafikplaneringen. Enkelhet och snabbhet är ledord. 
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• Möjligheterna till telearbete, teleservice och näthandel
(teleshopping) förbättras, t ex genom anpassad lagstiftning 
(arbetsförsäkringar etc) och genom att lämpliga lokaler för 
telekontorsverksamhet identifieras i den fysiska planeringen. 

• Stimulans av biltillgång utan eget ägande i form av leasing, 
uthyrning och fordonspooler. Detta kan ske t ex genom kommunal 
rådgivning om hur man startar en fordonspool samt genom 
införande av reserverade och billiga parkeringsplatser.

• Andra åtgärder för att stimulera cykling är sammanhängande 
cykelbanenät, övervakade cykelparkeringar och möjligheter att ta
med cyklar på både kortväga och långväga kollektivtrafik. 

• Spårtrafik byggs ut och strukturerar staden. Radiella linjer och 
tvärförbindelser.

• Stadsbussarnas snitthastighet ökas väsentligt genom smidiga 
biljettsystem, optimerade hållplatsavstånd, förtur i korsningar och 
egna körfält. Detta innebär att servicenivån i kollektivtrafiken höjs 
samtidigt som kostnaderna sänks. Alternativt kan spårvägslinjer 
införas.

• Förbättrade informationssystem i realtid för 
kollektivtrafikresenärer.

• Informationspaket om kollektivtrafik och cykelvägar till nyinflyttade 
(se ovan). 

• Infartsparkeringar vid spårnätets mer perifera stationer där små 
rena stadsfordon prioriteras. 

Dämpande åtgärder: 

• En restriktiv policy tillämpas mot utökad vägkapacitet. 

• ”Traffic calming”

• Lågfartszoner (30 km/h) införs i tätbebyggda områden. 

• Minskade parkeringsytor och högre avgifter 
(marknadsanpassade)

• En restriktiv policy tillämpas mot etableringar av externa 
köpcentra.

• En översyn av tjänstebilsbestämmelser, parkeringsförmåner och 
reseavdrag görs. 

• Tjänstebilspooler på företag minskar behovet av individuella 
tjänstebilar.

•  Differentierade miljö- och trängselavgifter införs. 

6
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Åtgärder som minskar specifik miljöpåverkan: 

• Miljözoner skapas i städernas centrala delar.

• Samordnad upphandling sker av mycket bränslesnåla taxibilar (t 
ex av hybridtyp), alternativt införs ekonomiska incitament. 

• Offentliga fordonsflottor utgör goda förebilder vad gäller effektiva 
och rena fordon. 

• Samordnad distribution av varor initieras.

• Differentierade miljö- och trängselavgifter införs. 

5.5 Exempel på åtgärdspaket  för mellanstora städer 

(stad med ca 100 000 inv, t ex Västerås)
Ett åtgärdspaket för mellanstora städer innehåller delvis samma åtgärder 
som ett för storstäder. Det finns dock skillnader. Behovet av flerkärnighet är 
inte lika stort utan fokus i bebyggelseplaneringen ligger ofta på en förtätad 
kärna. Spårtrafik i form av t ex spårvagnar kan spela en roll men
busstrafiken får en relativt sett viktigare roll än i storstäder. Den begränsade 
geografiska utsträckningen på mellanstora städer (max ca 10 km diameter),
gör att gång- och cykeltrafik har en stor potential som bör utnyttjas. 
Biltrafikens tillgänglighet till städernas centrala delar regleras främst med
parkeringspolitik, hastighetsbegränsningar och bilfria gator (Traffic 
calming).

Nyetableringar av olika verksamheter bör föregås av en prövning av effekter 
på trafik och utsläpp. Externetableringar är speciellt problematiska i städer 
av denna storlek eftersom de inte har tillräckligt befolkningsunderlag för en 
flerkärnighet.

Alternativskapande åtgärder:

• Bebyggelseplanering för en tät stadskärna, vilket underlättar
gång, cykel och kollektivtransport.

• Förtätning av bebyggelse genom att parkeringsytor, gammal 
industrimark och annan redan exploaterad mark tas i anspråk. 

• Planering för att behålla och utveckla en decentraliserad tillgång
på dagligvaruaffärer, daghem, skolor,

• Cykel, gång och kollektivtrafik prioriteras konsekvent i alla led av 
trafikplaneringen. Enkelhet och snabbhet är ledord. 

• Andra åtgärder för att stimulera cykling är sammanhängande 
cykelbanenät, övervakade cykelparkeringar och möjligheter att ta
med cyklar på både kortväga och långväga kollektivtrafik. 

7
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• Möjligheterna till telearbete, teleservice och näthandel
(teleshopping) förbättras, t ex genom anpassad lagstiftning 
(arbetsförsäkringar etc) och genom att lämpliga lokaler för 
telekontorsverksamhet identifieras i den fysiska planeringen. 

• Stimulans av biltillgång utan eget ägande i form av leasing, 
uthyrning och fordonspooler. Detta kan ske t ex genom kommunal 
rådgivning om hur man startar en fordonspool samt genom 
införande av reserverade och billiga parkeringsplatser.

• Stadsbussarnas snitthastighet ökas väsentligt genom smidiga 
biljettsystem, optimerade hållplatsavstånd, förtur i korsningar och 
egna körfält. Detta innebär att servicenivån i kollektivtrafiken höjs 
samtidigt som kostnaderna sänks. Alternativt kan spårvägslinjer 
införas.

• Förbättrade informationssystem i realtid för 
kollektivtrafikresenärer.

• Informationspaket om kollektivtrafik och cykelvägar till nyinflyttade 
(se ovan). 

• Infartsparkeringar vid spårnätets mer perifera stationer där små 
rena stadsfordon prioriteras. 

Dämpande åtgärder: 

• En restriktiv policy tillämpas mot utökad vägkapacitet. 

• ”Traffic calming”

• Lågfartszoner (30 km/h) införs i tätbebyggda områden. 

• Minskade parkeringsytor och högre avgifter 
(marknadsanpassade)

• En restriktiv policy tillämpas mot etableringar av externa 
köpcentra.

• En översyn av tjänstebilsbestämmelser, parkeringsförmåner och 
reseavdrag görs. 

• Tjänstebilspooler på företag minskar behovet av individuella 
tjänstebilar.

Åtgärder som minskar specifik miljöpåverkan: 

• Miljözoner skapas i städernas centrala delar.

• Offentliga fordonsflottor utgör goda förebilder vad gäller effektiva 
och rena fordon. 

• Samordnad distribution av varor initieras.

8



FOI/fms 2004-06-29  
Jonas Åkerman 
Karl Henrik Dreborg 

29

5.6 Exempel på åtgärdspaket för mindre städer 

(stad med ca 25 000 inv, t ex Nyköping) 
I mindre städer kan gång- och cykeltrafik utgöra de viktigaste 
transportsätten. De kompletteras med buss och biltrafik. Trängseln i dessa 
städer är oftast liten, men bättre hälsa kan vara en viktig faktor för att 
stimulera till gång- och cykeltrafik. De boende i mindre städer pendlar ofta 
till andra städer. Distansarbete ett par dagar i veckan, antingen från ett 
kontorshotell eller från hemmet, kan därför vara ett attraktivt alternativ.

Alternativskapande åtgärder:

• Bebyggelseplanering i form av en tät stadskärna, vilket underlättar 
gång, cykel och kollektivtransport.

• Förtätning av bebyggelse genom att parkeringsytor, gammal 
industrimark och annan redan exploaterad mark tas i anspråk. 

• Planering för att behålla och utveckla en decentraliserad tillgång 
på dagligvaruaffärer, daghem, skolor,

• Cykel, gång och kollektivtrafik prioriteras konsekvent i alla led av 
trafikplaneringen. Enkelhet och snabbhet är ledord. 

• Andra åtgärder för att stimulera cykling är sammanhängande 
cykelbanenät, övervakade cykelparkeringar och möjligheter att ta 
med cyklar på både kortväga och långväga kollektivtrafik. 

• Möjligheterna till telearbete, teleservice och näthandel 
(teleshopping) förbättras, t ex genom anpassad lagstiftning 
(arbetsförsäkringar etc) och genom att lämpliga lokaler för 
telekontorsverksamhet identifieras i den fysiska planeringen. 

• Stadsbussar och interurbana kollektivresor 

• Förbättrade informationssystem i realtid för 
kollektivtrafikresenärer.

• Informationspaket om kollektivtrafik och cykelvägar till nyinflyttade 
(se ovan). 

Dämpande åtgärder: 

• En restriktiv policy tillämpas mot utökad vägkapacitet. 

• ”Traffic calming”  

• Lågfartszoner (30 km/h) införs i tätbebyggda områden. 

• Minskade parkeringsytor och högre avgifter  
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• En restriktiv policy tillämpas mot etableringar av externa 
köpcentra.

• En översyn av tjänstebilsbestämmelser, parkeringsförmåner och 
reseavdrag görs. 

• Tjänstebilspooler på företag minskar behovet av individuella 
tjänstebilar.

Åtgärder som minskar specifik miljöpåverkan: 

• Offentliga fordonsflottor utgör goda förebilder vad gäller effektiva 
och rena fordon. 

• Samordnad distribution av varor initieras.

5.7 Exempel på åtgärdspaket för mindre orter och 
glesbygd

Även om potentialen för minskade koldioxidutsläpp genom samhällsplanering
är begränsad i mindre orter och glesbygd så finns det vissa möjligheter. Främst
gäller det möjligheterna att ersätta arbetsresande med distansarbete. 

Alternativskapande åtgärder:

• Möjligheterna till telearbete, teleservice och näthandel förbättras 
avsevärt, t ex genom anpassad lagstiftning (arbetsförsäkringar 
etc) och genom att lokaler lämpliga för telekontorsverksamhet 
identifieras i den fysiska planeringen. 

• Koordinering av samåkning via Internet stimuleras. 

• Funktionsintegrering underlättas, både vad gäller transportverksamhet 
och stationär serviceverksamhet (post, bibliotek, café, telekontor etc). 

• Samordnad hemkörning av post, mat och andra varor som beställs via 
Internet.

• Flexibla, efterfrågestyrda kollektivtransporter prövas. 

Dämpande åtgärder: 

• Anpassning av bränslepriset till en snålare bilpark, så att kostnaden per 
körd km hålls oförändrad

• En översyn görs av tjänstebilsbestämmelser, parkeringsförmåner 
och reseavdrag. 

Åtgärder som minskar specifik miljöpåverkan: 

0
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• En kombination av subventioner och avgifter på nya bilar relaterat 
till bränsleförbrukning (s k feebates) introduceras. 

• Progressivt ökande skatt på inköp av bilar över ca 1500 kg införs 
av miljö- och säkerhetsskäl.

• Mer verklighetstrogna testcykler för certifiering av vägfordon 
införs.

• Fordonens verkliga utsläpp kontrolleras.

6. Diskussion och slutsatser 

I den avslutande diskussionen tar vi upp några teman vi tycker är viktiga för 
utformningen av en strategi för att minska vägtrafikens koldioxidutsläpp.

6.1 Avvägning mellan långsiktigt bindande investeringar 
och adaptivitet i samhällsplaneringen 

En fråga som särskilt bör övervägas är när man ska satsa på långsiktigt

bindande investeringar (eng. committment) respektive på adaptivitet. Ett 
exempel på en långsiktig bindning är Citytunneln i Malmö. Ett exempel på 
ett något mindre projekt är en förlängning av tvärbanan från Alvik till 
Stockholms universitet. En långsiktigt bindande investering kan vara en bra 
strategi om investeringen beräknas vara hyggligt bra i flera tänkbara 
omvärldsutvecklingar (robusthet) och osäkerheten om utfallet bedöms som 
liten.  Något som kan tala för en långsiktig binding är att investeringen 
hindrar eller motverkar en oönskad utveckling. Genom att t ex bygga 
tvärbanan, kan man motverka en utglesning av bebyggelsen och en ökning 
av bilresandet.  

Den långsiktiga bindningen är en dålig strategi om det finns betydande 
osäkerheter om utfallet av investeringen. Ett exempel är Stålverk 80 (som 
inte blev av). Denna planerade jättesatsning skulle blivit mycket 
ofördelaktig på grund av den utveckling som skedde på stålmarknaden.  

Adaptivitet innebär att man genomför åtgärder stegvis, och låter de senare 
stegen anpassas till utvecklingen och ny kunskap. Adaptivitet är fördelaktigt 
när det finns betydande osäkerheter om den framtida utvecklingen och vad 
den kommer att kräva, samtidigt som man bedömer att det går att vänta med 
en del åtgärder tills man fått ny kunskap. Ett exempel är (återigen) när man 
har stor trängsel på vägarna in mot och omkring centrum. En strategi för 
långsiktig bindning skulle då innebära att man satsar på en stor investering, 
antingen i vägar (vilket knappast hjälper) eller i nya järnvägslinjer. En 
adaptiv strategi kan vara att i stället införa trängselavgifter och samtidigt 
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skaffa fler bussar (såsom planen är i Stockholm för närvarande). Detta 
kostar mindre och skapar inte stora bindningar.   

Åtgärdsförslagen i avsnitt 5 innehåller en del satsningar som är långsiktigt 
bindande, främst utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik i större städer. 
Även lokaliseringen av ny bebyggelse i enlighet med modellen för 
decentraliserad koncentration kan ha denna karaktär, om utbyggnaden sker i 
stor skala under begränsad tid. Skälet till att dessa åtgärder föreslås är att de 
genom sina strukturerande effekter ger de bästa förutsättningarna att hejda 
ökning av bilresandet och koldioxidutsläppen. Om man istället väntar med 
att genomföra en konsekvent policy, kan utglesning och bilismen gå så långt 
att det senare blir svårt att vända utvecklingen.

Åtgärdsförslagen för att hantera trängselproblematiken (trängselavgifter, fler 
bussar, särskilda körfält för bussar mm) är å andra sidan exempel på en 
adaptiv strategi. Åtgärderna utesluter inte väg- eller spårinvesteringar (vissa 
är redan beslutade) i ett senare skede om sådana skulle visa sig behövas.  

Sammanfattningsvis menar vi att en strategi för att minska 
koldioxidutsläppen från vägtrafiken behöver kombinera långsiktigt bindande 
investeringar med en adaptiv strategi. 

6.2 God bebyggelseplanering är en förutsättning för 
gång, cykel och kollektivtrafik

I avsnitt 3 konstaterade vi att åtgärder på markanvändningsområdet 
(städernas struktur) inte i sig kan förväntas ge särskilt stor effekt på 
resevolymen. Däremot ger sådana åtgärder goda förutsättningar för att 
utveckla kollektivtrafik, cykeltrafik och bildelningskoncept.  Vi förordar 
därför en kombination av markanvändningsplanering med åtgärder som 
”traffic calming”, användande av gaturummet, ekonomiska incitament, 
information, teknikutveckling, uppgradering av kollektivtrafiken etc. 
Sammantaget kan en sådan policy ge god utdelning. 

6.3 Ny transportinfrastruktur 

Ny vägkapacitet leder ofta till ett nygenererat bilresande (se SACTRA, 1994; 
ECMT, 1996; Transek, 2000). Hur stort detta blir beror på de specifika 
omständigheterna. Störst blir effekten i stora städer med trängsel i vägnätet. Ett 
ökat bilresande leder till ökade utsläpp av koldioxid och på sikt till en 
utglesning av stadsstrukturen. Detta riskerar att leda till en inlåsning i 
energiintensiva strukturer som gör det svårt eller omöjligt att nå långsiktigt 
hållbara utsläpp av koldioxid. 

Investeringar i nya spårförbindelser är, precis som väginvesteringar, 
kostsamma och utgör i enlighet med ovan förda resonemang en strategi för 
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långsiktiga bindningar. Om detta är en nackdel i fallet väginvesteringar så kan

det vara en fördel vad gäller spårinvesteringar. Spårinvesteringar där 
resandeunderlaget är litet innebär dålig kostnadseffektivitet samtidigt som 
utsläppen av koldioxid minskar marginellt. I större städer har dock spårtrafik 
en mycket viktig roll att fylla. Utnyttjandegraden av både spår och vagnar blir 
hög vilket ger effektivt markutnyttjande och stor potential att ersätta bilresor. 
Nya spårsträckningar kan också ge en positiv ”inlåsning” då det blir attraktivt 
med lokaliseringar kring stationer. 

6.4 Alternativskapande och dämpande åtgärder 

Det är nödvändigt att kombinera alternativskapande och dämpande åtgärder. 
Utan dämpande åtgärder, blir effekten på koldioxidutsläppen liten, och utan 
alternativskapande åtgärder riskerar man att människor får svårt att klara sina 
dagliga uppgifter. Alternativskapande åtgärder förbättrar människors 
tillgänglighet med hjälp av IT, t ex distansarbete och videokonferenser, och 
mindre miljöstörande transportslag, gång, cykel, spår- och busstrafik. 
Dämpande åtgärder riktas mot de transportslag som (i dagens läge) är mer 
miljöstörande, främst gäller det bil- och lastbilstransporter.  

6.5 Aktörsnivåer – Fallet externa köpcentra 

Samhällsplanering är främst en uppgift för offentliga aktörer. Kommunerna har 
en viktig roll, men i storstadsområdena är resandet mellan kommuner mycket 
stort och planeringen måste således ofta ske på ett högre, regionalt plan. I vissa 
fall kan man få situationer där markexploatörer spelar ut kommuner mot 
varandra. Etableringen av externa köpcenter följer ibland denna typ av logik. 
Om en kommun tackar nej, så finns det ofta en grannkommun som gärna tackar 
ja av ekonomiska skäl och då utarmas kanske den egna kommunens service 
och ekonomi. Det kan bli en huggsexa mellan kommuner om en kaka (utbud av 
service och därtill kopplade arbetstillfällen) som för regionen i stort sett är 
given, samtidigt som biltrafiken och koldioxidutsläppen ökar. I sådana fall 
behövs att någon övergripande instans kan lösa upp denna destruktiva process. 

6.6 Startpaket 

Vi har förordat vad vi kallar startpaket av åtgärder och menar då sådant som 
kan beslutas och genomföras i närtid på det kunskapsunderlag som finns idag. 
Man bör inte skjuta upp alla åtgärder därför att man inte klart kan se en 
handlingsplan långt fram i tiden. Det perfekta beslutsunderlaget kommer aldrig 
att finnas. Det är viktigt att ändå ta några steg på vägen mot hållbar utveckling. 
En del av dessa kan innebära långsiktiga bindningar – när vi känner oss säkra 
på att de är riktiga satsningar. Detta kan gälla t ex strategiska spårinvesteringar 
i storstadsområden. Andra åtgärder kan ha en adaptiv karaktär. Detta gäller t ex 
distansarbete, bilpooler, trängselavgifter mm. 
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Ett urval av viktiga åtgärdsområden: 
- Strukturerande spårinvesteringar i storstäderna 
- Bebyggelsestruktur (decentraliserad koncentration/stjärnstad eller tät 
enkärnighet) 
- Förtäta på redan exploaterad mark, speciellt kring kollektivtrafiknoder 
- Decentraliserad service: Dagligvaruaffärer, skolor, daghem, etc. 
- Underlätta bilfri biltillgänglighet: Stöd bilpooler och uthyrning 
- Konsekvent prioritering av cykel, gång och kollektivtrafik framför biltrafik 
i stadsplaneringen 
- Begränsa parkeringsytor 
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Håkan Johansson, Vägverket 

Svenska personbilsparkens koldioxidutsläpp

Sammanfattning

Nya personbilar i Sverige har i genomsnitt den högsta bränsleförbrukningen och de högsta
utsläppen av koldioxid inom hela EU. Koldioxidutsläppen för nya personbilar i Sverige var år
2002 18 procent högre än EU-snittet. Jämfört med övriga länder inom EU är Sverige i en 
grupp för sig. I Tyskland och Finland som hade som hade de näst högsta snittet 2002 var de 
genomsnittliga utsläppen från nya personbilar hela 11 procent lägre än i Sverige. Att 
personbilar i Sverige har jämfört med andra länder i Europa hög bränsleförbrukning och höga 
utsläpp av koldioxid är dock ingen nyhet, så har det varit i åtminstone 25 år. Huvuddelen av 
förklaringen ligger i att personbilar i Sverige är tyngst och effektstarkast inom EU. Andelen 
fyrhjulsdrivna personbilar är också den högst inom EU. En mindre del av skillnaden i det 
genomsnittliga koldioxidutsläppet beror på att andelen dieseldrivna personbilar i Sverige är 
bland de lägsta i Europa. De dieseldrivna personbilar som säljs i Sverige är dessutom mycket 
tunga.

Svenskarna har inte mer annorlunda behov än andra länder som ligger betydligt bättre till vad 
det gäller personbilarnas genomsnittliga utsläpp av koldioxid. Till viss del beror skillnaderna
på att incitamenten iform av skatter och avgifter för att skaffa en bränslesnål bil är svaga i 
Sverige men framförallt av historiska skäl såsom stark ekonomisk utveckling i samband med
bilismens intåg i samhället och en nationell bilindustri som under lång tid koncentrerat 
biltillverkningen till stora bilar. Volvo och Saab bär dock inte ensamma skulden till att 
Sverige är sämst inom EU vad det gäller nya bilars bränsleförbrukning. Även om man bortser 
från dessa bilmärken ligger Sverige sämst till vad det gäller nya bilars bränsleförbrukning.
Svenskarna väljer generellt stora, effektstarka och bränsletörstiga bilar. Ett val som dock kan 
vara påverkat av Volvo och Saab genom att de varit normgivande. Numera har inte Sverige
lika stark ekonomisk utveckling jämfört med övriga länder inom EU som vi hade vid 
bilismens intåg i samhället. Detta har dock inte föranlett att vi förändrat vårt bilval. Istället för
att skaffa mindre bilar och byta lika ofta behåller vi istället vi våra stora bilar längre, vilket
gjort att Sverige har en av Europas äldsta personbilsflottor.

Bakgrund

För att begränsa klimatpåverkan måste utsläppen av koldioxid och andra klimatgaser minskas
kraftigt. Transportsektorn står för en stor del av de globala koldioxidutsläppen samtidigt som
den dessutom är starkt växande.

Det s.k. Kyoto-protokollet som kom 1997 innebar en första överenskommelse om att minska
utsläppen av klimatpåverkande gaser. Genom Kyoto-överenskommelsen har EU förbundit sig 
att minska sina utsläpp av flera olika klimatgaser, däribland koldioxid med 8 procent från
1990 till valfritt år mellan 2008 och 2012.

Som en del i strategin att klara Kyoto-överenskommelsen har EU-kommissionen satt upp ett 
mål att det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya personbilar som säljs inom unionen 
senast år 2010 inte skall överskrida 120 g/km. Detta motsvarar en minskning med ca 35 
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procent jämfört med 1995. För att uppfylla målet har man tagit fram en strategi som innefattar 
tre delar:

1. Avtal med bilindustrin där tillverkarna förbinder sig att minska koldioxidutsläppen 
från personbilar främst med hjälp av förbättrad fordonsteknik. 

2. Marknadsinriktade åtgärder för att påverka konsumenterna så att de väljer mer 
bränsleekonomiska bilar. 

3. Förbättring av konsumentinformation om bilars bränsleekonomi

Den första punkten innehåller en överenskommelse med bilindustrin i Europa (ACEA), Japan 
(JAMA) och Korea (KAMA) om att det genomsnittliga koldioxidutsläpp för nya personbilar 
som säljs inom EU får vara högst 140 g/km 2008. För JAMA och KAMA gäller detta med ett 
års förskjutning d.v.s. 140 g/km skall vara uppnått senast 2009. Detta innebär att alla nya 
personbilar som släpps ut på marknaden under 2008/2009 i genomsnitt kommer att förbruka 
cirka 5,8 liter bensin per 100 km eller 5,25 liter diesel per 100 km. Överenskommelsen
innebär ungefär en minskning på 25 procent för nya personbilars koldioxidutsläpp mellan 
1995 och 2008/2009.

Den andra punkten har hittills inriktats på att ta fram förslag till skattemässiga åtgärder för att 
minska koldioxidutsläppen från personbilar. 

Den sista punkten finns implementerad i ett EU-direktiv152. I Sverige finns direktivet sedan 
2002 implementerat i Konsumentverkets författningssamling. Det innehåller riktlinjer för 
information om nya personbilars bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och miljöklass153.
Uppgiften om miljöklass är unik för Sverige. Riktlinjer säger att det skall finnas information
om bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och miljöklass på eller i anslutning till de bilar som
är utställda i bilhallar. Det skall i bilhallen även finnas en jämförelsetavla så att konsumenten
enkelt kan jämföra olika bilmodeller och motoralternativ. Även i bilens instruktionsbok skall 
information finnas. Riktlinjer ges också att sådan information skall finnas i all annonsering av 
nya bilar i media, eterreklam undantagen. Vad det gäller det sistnämnda sägs också att 
informationen

”skall vara lätt läsbar och får inte vara mindre framträdande än huvuddelen av annan 

lämnad information. Uppgifterna skall utan svårighet kunna uppfattas även vid en flyktig 

kontakt med marknadsföringen.” 

Formuleringen är densamma i Konsumentverkets riktlinjer och EU-direktivet.

EU-kommissionens mål för nya bilars bränsleförbrukning kan nås på tre sätt eller genom en 
kombination av dessa. Minska bränsleförbrukningen på både bensin och dieseldrivna fordon 
med 35 procent, öka andelen dieseldrivna fordon med låg förbrukning eller öka andelen 
fordon som drivs med alternativa bränslen (som inte har så stora koldioxidutsläpp). Det 
sistnämnda kommer med största sannolikhet inte kunna ge någon större effekt till år 2008.

152 1999/94/EG
153 Konsumentverkets författningssamling KOVFS 2002:2
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Såväl EU kommissionens mål som överenskommelsen med bilindustrin gäller för EU som
helhet. För att klara nationella mål och etappmål för transportsektorn är det av stor vikt att en 
minskning av koldioxidutsläppen för nya personbilar även fås i Sverige.

I detta PM görs en genomgång av utvecklingen av personbilsparkens bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp samt de faktorer som påverkar dessa. Sist görs även ett försök till att förklara
denna utveckling. Syftet är att detta skall fungera som ett underlag för klimatstrategin för 
vägtransportsektorn och som ett stöd i arbetet med konsumentinformation om personbilar. 

Redovisning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för nya 
bilar

Bränsleförbrukning har sedan 1978 redovisats för alla nya personbilar i Sverige. Data har 
sedan dess funnits tillgängliga i en folder som från 1978 till 1997 gavs ut av 
Konsumentverket. Sedan 1998 står även Vägverket och sedan 1999 även Naturvårdsverket 
bakom foldern. Numera redovisas utöver bränsleförbrukningen även koldioxidutsläppet. 
Samma data redovisas även av bilfabrikanterna i reklam, bilhallar och instruktionsböcker.

De data om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som redovisas på detta sätt är framtagna
genom mätning på chassidynamometer (rullande landsväg) i laboratorium. Mätmetoden är 
specificerad i EU-direktivet 93/116/EEG med senare utkomna ändringar. Vid mätningen körs 
fordonet enligt en speciell körcykel, vanligen kallad EU-körcykeln.

Till och med 1995 års modell användes en annan provmetod som baserade sig på den 
amerikanska körcykeln FTP-75. För 1995 finns dock även data enligt den europeiska 
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provmetoden. I tabell 1 redovisas genomsnittlig bränsleförbrukning för nya personbil
Sverige av årsmodell 1995 enligt både nuvarande norm och den tidigare

ar i
154.

Tabell 1 Bränsleförbrukning för nya bilar av 1995 års modell enligt nuvarande och tidigare 
norm.

Bensin (l/100km) Diesel (l/100km)
Tidigare norm (KOVFS1977:2/1979:11) 8,4 6,6
Nuvarande norm (93/116/EEG) 9,3 7,5
Nuvarande norm/tidigare norm 1,11 1,14

I denna rapport använder vi förhållandena i tabell 1 till att räkna om data före 1995 års modell
till den nuvarannde normen.

Mätningar av körsätt i verklig trafik visar att EU-körcykeln skiljer sig en del från verkli
körning bl.a. vad det gäller medelhastighet och accelerationsfördel

g
ning. Medelhastigheten i 

U-körcykeln är 33 km/h. I Västerås gjordes 1998 en försökspersonstudie i vilken man lånade 
r i

v
ccelerationstiden under 60 km/h genomfördes vid kraftigare accelerationer än 1 m/s2. I EU-

köryckeln är den maximala accelerationen 1 m/s2.  Om man kan anta att Västerås-studien är 
i Sverige innebär detta att 40 procent av accelerationerna inte

ehandlas i körcykeln. Mätningar i EU-körcykeln sker också vid ca 20 °C vilket är betydligt

tid,

rbrukningen på 8,3 l/100km.
äremot kan utsläpp av andra avgaskomponenter skilja relativt mycket mellan verklig 

körning och den reglerade mätmetoden (van de Burgwal, 2003).

Fördelen med normförbrukning är den medger jämförelser mellan olika bilar. Eftersom 
normförbrukningen har mätts på alla nya bilmodeller på svenska marknaden sedan 1978 finns 
också en möjlighet att undersöka utvecklingen av nya bilars bränsleförbrukning. Nedan 
kommer vi om inte annat anges använda oss av normförbrukning vid olika jämförelser.

Historisk tillbakablick

Utvecklingen av den genomsnittliga bensinförbrukningen hos nya bensindrivna personbilar i 
Sverige kan delas in i tre till fyra tidsetapper. Från oljekrisen 1973 och fram till 1986 
minskade bränsleförbrukningen för nya bensindrivna personbilar med knappt 15 procent. 
Under åren 1986 till 1995 skedde ingen förändring av bränsleförbrukningen. Från 1995 fram

E
ut personbilar med mätutrustning till slumpvis utvalda bilägare under tvåveckorsperiode
syftet att kartlägga hur verklig körning ser ut. I denna studie som totalt omfattade 45 
försökspersoner och 1900 mils körning var medelhastigheten 50 km/h (Färnlund och 
Engström, 2001 och Johansson 2003). Samma studie visade också att mer än 40 procent a
a

representativ för verklig körning
b
högre än svensk medeltemperatur på 7 °C.

Trots dessa skillnader ligger ändå medelförbrukning vid verklig körning, speciellt sommar
inte så långt ifrån normförbrukningen. Motormännen genomför årligen en nybilsenkät och för
2002 års modell anger bilägarna själva en snittförbrukning på 8,5 l/100km (Motormännen,
2003). Detta kan jämföras med den genomsnittliga normfö
D

154 Det skedde även en mindre ändring av mätmetoden år 2000 genom att ta bort en tomgångskörning på 40
sekunder från körcykeln (1999/100/EG). Mätningen av utsläpp och därmed även bränsleförbrukning, som
beräknas utifrån koldioxidutsläppet, omfattade inte dessa 40 sekunder. Genom att motorn genom det nya 
provförfarandet inte var lika varm innebar förändringen att bränsleförbrukningen ökade något. Ökningen är dock
att betrakta som marginell.

4



Håkan Johansson, Vägverket 

till 1999 skedde en relativt snabb minskning av bensinförbrukningen på ca 9 procent. Därefter 
har åter förändringen av bränsleförbrukningen stagnerat.
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brukning och försäljning aktuellt år.  Därför varierar förbrukningen mellan olika 
gistreringsår relativt mycket för dieseldrivna personbilar. Den låga andelen dieseldrivna 

ör
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fåtal procent. Idag utgörs nästan hälften av alla nya bilar av sådana med en vikt över 1500 kg, 

er 1700
g börjar också bli vanliga. I detta segment hittar vi också stadsjeepar s.k. SUV. 

Figur 1 Genomsnittlig bränsleförbrukning för nya personbilar per inregistreringsår samt andel 
dieseldrivna personbilar155.

Andelen dieseldrivna personbilar har i Sverige aldrig varit speciellt hög. I nyb
var den som högst 1998 då den nådde 11 procent. Idag är andelen av 1993 års modell lik
men det beror på privatimport av begagnade fordon, eftersom det tidigare var förhållandevis 
låg fordonsskatt för denna och tidigare årsmodeller. Den låga andelen gör att 
medelförbrukningen för nya dieseldrivna personbilar blir mycket beroende av enskilda 
modellers för
re
personbilar inverkar också relativt lite på den genomsnittliga bränsleförbrukningen f
personbilar.

En av de viktigaste parametrarna för bränsleförbrukning är vikten på fordonet. Den 
genomsnittliga vikten har ökat med ca 25 procent sedan början av 1980-talet. Bilar som vägde
under 1100 kg utgjorde då drygt 40 procent av nybilsförsäljingen, men utgör idag

i början av 80-talet utgjorde de bara 5 procent. Riktigt tunga personbilar med vikt öv
k

155 Utvecklingen i Sverige fram t.o.m. 1995 baseras på den gamla bränsleförbrukningsnormen och har normerats
mot motsvarande siffror för 1995 enligt den nya normen som används därefter.
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Figur 2 Utveckling av olika tjänsteviktssegment per nyregistreringsår. (Bilsweden) 

Åtminstone sedan början av 1980-talet har bränsleförbrukningen för nya bilar legat högre i 
Sverige jämfört med övriga EU-länder. Längre tillbaka än så sträcker sig inte statistiken.
Detta beror till stor del på att svenskarna har köpt tyngre och effektstarkare bilar. Skillnaderna

ingen för nya
nya

har inte heller minskat, snarare tvärt om. I början av 80-talet var bränsleförbrukn
bilar i Tyskland nästan lika hög som i Sverige. Sedan dess har bränsleförbrukningen för
bilar i Sverige minskat med 17 procent medan den i Tyskland minskat med hela 27 procent. 
Som snitt för de länder inom EU-15 som har statistik tillbaka till 1980 har 

ränsleförbrukningen minskat med 25 procent.b
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Figur 3 Genomsnittlig bränsleförbrukning för nya personbilar (IPCC, 2001, EU 
kommissionen, 2003, Bilindustriföreningen, 1996). Förbrukningen har för år före 1995
normerats mot nu gällande mätmetod. EU-15 avser före 1995 ett snitt för Sverige, Tyskland,
Storbritannien, Österrike, Frankrike, Italien och Belgien.

Utvecklingen 1995-2003 Sverige och EU 

I överenskommelsen mellan bilindustrin och EU kommissionen om minskade utsläpp av 
koldioxid från nya personbilar innefattas även årlig uppföljning av utvecklingen. Denna 
uppföljning görs både av industrin och av de olika medlemsländerna. I Sverige är det 
Vägverket som ansvarar för uppföljningen. Därigenom finns det från 1995 och framåt relativt 
mycket uppgifter om utveckling av koldioxidutsläpp, bränsleförbrukning och påverkande 
faktorer såsom vikt, cylindervolym och effekt. 

År 2002 hade man som snitt för EU-15 kommit ner till 167 g/km, vilket är en minskning med
ca 12 procent sedan 1995. För att nå målet är nuvarande minskningstakt inte tillräcklig. I 
Sverige var år 2002 det genomsnittliga koldioxidutsläppet för nya bilar 197 g/km. Det är en 
minskning med 11 procent sedan 1995 samtidigt som det är 18 procent högre än EU-

rige de 

erna i koldioxidutsläpp mellan nya bilar i Sverige och nya bilar inom EU-15 förklaras
sleförbrukningen och därmed utsläppen för de nya personbilarna i 
ensindrivna och dieseldrivna jämfört med EU-15 (förklarar 80 

ilarna

genomsnittet. Om man jämför enskilda länder inom EU-15 har nya personbilar i Sve
högsta utsläppen av koldioxid, väger mest och har högst effekt.

Skillnad
till största delen av att brän

verige är högre både för bS
procent av skillnaden). Bränsleförbrukningen och utsläppen för de bensindrivna personb
var 14 procent (25g/km, 1,1 l/100km) högre i Sverige jämfört med inom EU-15 och 
bränsleförbrukning och utsläppen för dieseldrivna 15 procent (23g/km, 1,0 l/100km) högre. 
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En mindre del förklaras även av att andelen dieseldrivna personbilar, med låg 
bränsleförbrukning och låga koldioxidutsläpp, i Sverige är låg jämfört med EU-15 (förklarar 

0 procent av skillnaden).

Koldioxidutsläppen för nya personbilar minskade i Sverige med 11 procent mellan 1995 och 
200 D  EU-15, där minskningen var 8 procent under samma period. Inom
EU kningen även för bilar inregistrerade under 2001. I Sverige avstannade 
minskningen för nya bilar inregistrerade fr.o.m. 2000, något som även skett inom EU-15 men
från

2
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Figur 4 Genomsnittlig bränsleförbrukning för nya personbilar i Sverige och EU-15 (ej 
tillgängliga för 2003). 
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Figur 5 Genomsnittligt koldioxidutläpp för nya personbilar i Sverige och EU-15 (ej 
tillgängliga för 2003). 

Påverkande faktorer

Bränsleförbrukningen och därmed även utsläppen av koldioxid påverkas av flera olika 
faktorer. Fordonets vikt samt motorns effekt och energieffektivitet är de viktigaste faktorerna. 
Om man begränsar sig till bränsleförbrukningen enligt EU-normen, påverkas förbrukningen
främst av 

− Fordonsvikt
− Motoreffekt/motorvolym
− Motortyp
− Motorteknik
− Växellåda
− Fyrhjulsdrift
− Luftmotstånd
− Rullmotstånd

I motortyp lägger vi här in om det är diesel eller ottomotor (bensin) medan vi i motorteknik
lägger in t.ex. direktinsprutning. Utöver inverkan på förbrukningen enligt EU-normen har en 
del parametrar även inverkan på den verkliga förbrukningen. T.ex. inverkar även 
motoreffekten på körsättet och därmed den verkliga förbrukningen. 

För att undersöka inverkan av parametrarna ovan har vi gjort en analys av nya personbilar av 
2003 års modell enligt bränslefoldern (Konsumentverket, Vägverket, Naturvårdsverket, 
2003). Resultatet finns sammanställt i tabell 1. 
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Att fordonsvikt har bränsleförbrukni att förstå. Rent
sikaliskt innebär en acceleration att energin som åtgår för accelerationen är linjärt 

ot m d retardation övergår denna energi till värme (ej användbart). 
n har d st betydelse där körm et är ryckigt som t.ex. i stadstrafik. 

tens bety kning o ergiåtgång kommer aldrig helt att
nte en l retard

r vara all reta nerg

Motoreffekten och m r bränsleförbrukningen kan
hänger ih gsgraden p ens ottomotorer drivna m

Min
mer eff för dieselmotorer är liten. För såväl 

tto nvänds för

lla
l

har i princip samma drivlina och i båda fallen 

ed

större än på motsvarande bilar med tvåhjulsdrift.

nde ottomotorer drivna med bensin. 
gre fö id. Huvuddelen av

torna har idag dir gen till denna teknik skedde framförallt
r andra hälften t fram till idag, ns en del direktinsprutade

an i början av 19 Detta är en stor del av förklaringen av minskningen av 
rbruknin n 1995 och 1997 i Sverige. Detta innebär samtidigt att 

ligare m ngar på denna pu ör
irektinsprutn troduce

betydelse för ngen är inte speciellt svårt
fy
proportionell m assan. Vi
Fordonsvikte ärför stör önstr
Fordonsvik delse för bränsleförbru ch en man
komma ifrån i s med hybridbilar som tar til vara på energin vid ation. Dessa
system kommer ald ig att kunna ta till

otorvolymens betydelse fö

rdationsenergi utan e iförluster.

vara svårare att
ed bensin är förstå. Det

förh a
op med att verknin å dag

åll ndevis låg vid låg- och medelbelastning medan den är högre vid högre belastning. 
dre effektstarka fordon ligger oftare i ett område med högre verkningsgrad jämfört med

ektstarka fordon. Inverkan av motoreffekt
o
fr

motoer och dieselmotorer gäller detta för en och samma EU-körcykel som a
amtagning uppgifterna om bränsleförbrukningen.  I verklig körning körs dock ofta 

effektstarka fordon mer aggressivt (ryckigt) vilket i sig ger högre förbrukning. 

Traditionella automatiska växellådor har större transmissionsförluster jämfört med manue
växellådor. Idag finns dock exempel på flera undantag. Audi och VW har var sin bilmode
som klarar en förbrukning under 3 l/100km. De
har man en automatlåda. Automatlådan i sig är en viktig komponent för att lyckas få den låga 
förbrukningen. Den finns även andra exempel på mindre extrema bilar där förbrukning m
automatlåda är lägre än för manuell växellåda. 

Fyrhjulsdrift ger högre transmissionsförluster än tvåhjulsdrift och ger därmed även högre
bränsleförbrukning. Dessutom ger fyrhjulsdrift en viktsökning. Ofta är tjänstevikten på bilar 
med fyrhjulsdrift ca 100 kg

Dieselmotorer har ofta högre verkningsgrad än motsvara
Därigenom fås en lä
dieselmo

rbrukning och lägre utslä
ektinsprutning. Övergån

pp av koldiox

under unde
dieslar red

1990 tale
90-talet.

även om det fan

nya dieselbilars fö g mella
potentialen till ytter
bensinmotorer där d

inskni
ing bara in

nkt är mindre för dieselmotorer än f
rats på ett mindre antal modeller.
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Tabell 2 Typisk effekt av olika parametrar
Parameter Förändring Typisk effekt (l/100km)

Bensin Diesel
Fordonsvikt1 -100 kg -0,4 -0,5
Motoreffekt1 -40 kW -0,7 -
Växellåda2 Automat -> Manuell -0,6 -0,7
Fyrhjulsdrift3 Fyrhjulsdrift->Tvåhjulsdrift -0,8±0,3 (-8±2%) -0,6±0,3 (-9±5%)
Motoreffektivitet3 Förblandnin -g >

Direktinsprutning
-0,7±0,2 (-11±2%) Huvuddelen har 

redan
direktinsprutning

Motortyp2 Bensin -> Diesel -2,7 -
1) Baserad på multipel regressionsmodell av personbilar med manuell växellåda i Konsumentverket, 2003.
2) Baserad på multipel regressionsmodell av personbilar i Konsumentverket, 2003. Effekt gäller vid

medelvikt (1450 kg) och medeleffekt (100 kW).
3) Baserat på ett mindre urval av de vanligaste bilmodellerna i Konsumentverket, 2003.

Rullmotståndet, är direkt proportionella mot fordonets vikt. Luftmotståndet är proportionellt 
mot kvadraten av hastigheten. Även rullmotståndet ökar med hastigheten dock inte lika snabbt 
som luftmotståndet. Vid körning på relativt plan motorväg dominerar luftmotståndet för
personbilar. I tätort är oftast accelerationsmotståndet som bidrar till den största delen av 
energianvändningen då stor del bromsas bort.

Totalt bedömer Åhman (1999) att en kombination av åtgärder på vikt, luftmotstånd och 
rullmotstånd skulle kunna ge en minskning av energianvändningen för framdrift med 36 
procent. Han har dock använt gamla siffror på luftmotståndet vilket gör att potentialen är 
något mindre eller ca. 34 procent. Fordon med alternativa drivlinor såsom elfordon, 
bränslecellsfordon och hybridfordon anser han inte ha samma potential eftersom de väger mer
än konventionella fordon.

Tabell 3 Sparpotential på totala framdrivningsenergin.

Energianvändning
faktorer

Sparpotential på totala
framdrivningsenergin

Kommentar

Vikt (kg) ca 19% Åhman (1999) 

Rullmotstånd (f) ca 9% Åhman (1999) 

Luftmotstånd Cw) ca 6% Beräknad utifrån Poulton (1997) 
och Teknikens Värld (2001) 

Totalt ca 34%

Källa: Åhman, (1999), Poulton (1997), Teknikens Värld (2001). 

Utveckling av påverkande faktorer 

Sedan 1995 finns utöver uppföljning av utsläpp av koldioxid och bränsleförbrukning även en 
uppföljning av vikt, motoreffekt och cylindervolym för nya personbilar inom EU. 2002 var 
den genomsnittliga motoreffekten på nya personbilar 35 procent (24 kW) högre i Sverige 
jämfört med EU-15. Skillnaden är störst för de bensindrivna där skillnaden är 27 kW medan
den är 20 kW för de dieseldrivna personbilarna. Sverige hade under 2001 den högsta 
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genomsnittliga motoreffekten för nya personbilar inom EU-15 under 2002. Utanför EU-15 
uppvisar Schweiz en trend som är mycket lik den i Sverige.

Definitioner för vikt på personbilar skiljer mellan olika EU-länder men i jämförbara termer
vägde nya personbilar i Sverige under 2002 ca 11 procent (134 kg) mer jämfört med snittet 
inom EU-15. Såväl bensin och dieseldrivna personbilar var drygt 200 kg tyngre i Sverige 
jämfört med EU-15. Liksom för motoreffekt hade Sverige år 2001 de tyngsta nyregistrerade 
personbilarna inom hela EU-15.156
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igur 6 Utveckling av vikt för nya personbilar 1995-2003 i Sverige och EU-15 (ej tillgängliga F
för 2003). 

156 Statistik saknas för senare år. 
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Andelen personbilar med automatisk växellåda har ökat från ca 10 procent av 
nybilsförsäljningen 1990 till drygt 19 procent år 2002 (Bilsweden, 2003). Som påpekats 
tidigare är en del av denna andel CVT och andra automatiska växellådor som inte ökar

rbrukningen.

t i
-15

fö

Andelen fyrhjulsdrivna personbilar har ökat kraftigt i Sverige, från mindre än 2 procen
början av 1990-talet till knappt 9 procent 2002, och är numera högsta andel inom hela EU
(ACEA,AAA, 2004). Intressant att notera är att andelen är betydligt lägre i Finland med
likartat klimat. I Norge är dock andelen högre (14 procent, 2002). 
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Figur 10 Andel fyrhjulsdrivna nya personbilar i olika länder 1995 och 2002 (ACEA/AAA, 
2004)

Direktinsprutning på dieseldrivna personbilar introducerades i slutet av 1980-talet och fick 
marknadsgenombrott i slutet av 1990-talet. Direktinsprutning på bensindrivna personbilar 
introducerades 1997 av Mitsubishi och fram till 2003 var de nästan ensamma om den
tillverkningen. Med endast en betydande tillverkare som dessutom under senare år minskat
andelen modeller med direktinsprutade bensinmotorer har andelen direktinsprutade 
bensinmotorer varit mycket låg i den totala försäljningen.  Under 2003 introducerade dock 
VW-gruppen direktinsprutade bensinmotorer i en rad olika modeller och mycket talar därför 

genombrott för direktinsprutade bensinmotorer
ommer sannolikt leda till minskade skillnader i förbrukning och koldioxidutsläpp mellan

bensin- och dieselmotorer.  Även annan motorutveckling såsom varibla ventiltider och
ventillyft, varibla insugningssystem och snabbare uppvärmning har redan börjat introducerats 
och kommer i framtiden kunna ge ytterligare minskningar av förbrukningen (EU 
Kommissionen, 2003) 

för att andelen kommer öka de närmaste åren. Utvecklingen av de direktinsprutade 
dieselmotorerna fortsätter också men ett
k
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Andelen dieselbilar i nybilsförsäljningen har ökat betydligt inom EU, från 23 procent 19
43 procent 2002. Andelen i Sverige är näst lägst inom EU, bara Grekland har lägre andel (0,3
procent). Den har dock ökat något även i Sverige sedan 1995 från 2,8 procent 1995 till 6,7 
procent 2002 (7,7 procent 2003). Den ökade andelen dieselbilar inom EU har i motsats till va
man skulle kunna tro inte betytt speciellt mycket för det genomsnittliga koldioxidutsläppet
från nya bilar. Skulle andelen dieselbilar varit oförändrad inom EU från 1995 fram till 2002 
skulle utsläppet från nya bilar bara varit ca 2 procent större jämfört med nuvarande andel (170
g/km istället för nu 167 g/km)

95 till

d

yregistrerades inom EU-15 under 2002 vägde över 200 kg mer
n de bensindrivna personbilarna. Till viss del kan detta förklaras av att dieselmotorn väger 

nsindrivna. Andelen i detta viktsegment,
m till stor del består av SUV, har fördubblats sedan 2000 både för bensindrivna och 

157.

Dieseldrivna personbilar som n
ä
mer än motsvarande bensinmotor. En jämförelse av tjänstevikt mellan bensin och dieseldrivna
alternativ med ungefär lika motoreffekt inom samma bilmodeller visar dock att skillnaderna 
oftast inte är mycket större än 100 kg. Detta indikerar att dieselbilarna också generellt är 
större. Med undantag av Danmark verkar det som detta skulle gälla för samtliga länder inom
EU-15.

På svenska marknaden är dieselbilarna förhållandevis tunga, 2003 var andelen med vikt över 
1750 kg hela 33 procent jämfört med 8 procent för be
so
dieseldrivna personbilar.
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157 Beräkningen bygger på enkelt antagande om att koldioxidutsläppet för bensin respektive dieselbilar är
oberende av andelen dieselbilar inom det aktuella intervallet.
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För bilar inom liknande marknassegment sker en utveckling mot lägre luftmotstånd, bl.a. 
enom att förbättra underredet på bilen även rullmotståndet minskas (EU Kommissionen, 
002) . En utveckling mot mer SUV har dock negativ inverkan på både luftmotstånd (st
rontyta och sämre aerodynamik) och rullmotstånd (bredare och större däck). 

g
2 örre
f

O en till utvecklingen i Sverige 

Vilka är orsakerna till att det i Sverige säljs de tyngsta, mest effektstarka och minst de 
ora bilar

v de

istället är skillnader i fordonsbeskattning och beskattning av förmånsbilar. En lägre 

f
S m högre drivmedelskatt, ett 

f bilar.

Kågeson gör bara en jämförelse av skatter i dagsläget. Egentligen skulle det behövas en 
historisk tillbakablick eftersom det åtminstone i 25 år har sålts större bilar med högre 
bränsleförbrukning i Sverige jämfört med övriga länder inom EU-15. Som tidigare påpekats 
var Sverige det land i Europa där bilismen gjorde sitt tidigaste genombrott. Detta hängde
troligen ihop med att Sverige hade en mycket stark ekonomisk utveckling jämfört med övriga 
länder inom EU-15. Ända fram till 1980-talets slut hade Sverige högst BNP per capita inom
hela EU-15, med undantag för Luxemburg (Eurostat, 2001). En utveckling som relativt tidigt 
också gjorde det möjligt att köpa stora bilar. När det inte längre gick så bra för Sverige
ekonomiskt valde man istället för att byta till en mindre bil att behålla den stora bilen längre. 
Sverige hade under hela 1990-talet en av Europas äldsta bilflottor (Eurostat, 2001). 

Abrahamsson (2004) redovisar baserat på analys av utvecklingen under 1990-talet ett 
signifikant samband mellan vikt och effekt på fordonet och hushållens genomsnittliga
disponibla inkomst samt andelen förmånsbilar158. Utifrån denna modell och prognos för 
utvecklingen av hushållens disponibla inkomst samt antagande om bränsleeffektivisering har 
sedan en prognos för utvecklingen av nya personbilars vikt, effekt och koldioxidutsläpp gjorts 
fram till 2010. Enligt denna kommer vikten och motoreffekten att fortsätta öka och motorerna 
bli effektivare så att koldioxidutsläppet för nya personbilar minskar med ca 11 procent mellan
2003 och 2010.

Ofta brukar skulden till att vi har stora och bränsletörstiga bilar ges till Volvo och Saab, som
tillverkar personbilar i framförallt storbilsklassen och numera även i SUV-klassen. Dessa har, 
trots att de bara tillverkar bilar inom ett begränsat segment, hela 29 procent av den svenska 
marknaden (Bilsweden, 2004). Men även om man i statistiken bortser från dessa bilmärken 
ligger Sverige sämst till inom EU-15 vad det gäller nya bilars bränsleförbrukning. Svenskarna 

rsak

energieffektiva personbilarna inom EU-15? Att vi skulle ha särskilda behov av st
erkar inte troligt. Kågeson (Vägverket, 2004f) konstaterar t.ex. att Finland som har liknan

förhållande har betydligt mindre bilar med lägre förbrukning och koldioxidutsläpp jämfört 
med Sverige. Den viktigaste skillnaden mellan Sverige och övriga EU-15 anser Kågeson 

dieselandel, ett högre säkerhetsmedvetande genom Volvos tidiga satsning inom området och 
ventuell skillnad i användning av släpvagn anses även bidra något. Kågeson gör även ene

jämförelse av koldioxidutsläpp per km för nya bilar, drivmedelsskatt, försäljningsskatt,
ordonsskatt och förmånsvärde mellan Sverige, Finland, Tyskland, Nederländerna och 
torbritannien. Han konstaterar att de övriga länderna har, föruto

eller flera styrmedel som verkar återhållande. Något som i alla fall delvis skulle kunna 
örklara skillnaderna i storlek och bränsleförbrukning på

158 I avsaknad av statistik på antalet förmånsbilar, beräknar Abrahamsson detta utifrån antalet bilförmåner enligt
RSV och antagandet att förmånsbilen behålls i tre år. 
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verkar därför generellt välja stora, effektstarka och bränsletörstiga bilar. Ett val som dock kan 
vara påverkat av Volvo och Saab genom att de varit normgivande.
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igur 12 Koldioxidutsläpp för nya personbilar159 år 2002 i olika länder. Sve
utan bilmärkena Volvo och

 det traditionellt säljs stora och
en risk att generalagenter väljer att inte ta in bränslesnåla mode

marknaden. Om det är så skulle detta innebära ett hinder för 

 det inte går att välja den bränslesnålaste modellvarianten med vanligt
stning. För att ge svar på dessa två frågeställningar har Vägverket

ket, 2004e) undersöka de 30 vanligaste bilmodellerna på den svensk
g att för 8 av bilmodellerna gick det i andra EU-länder att få b

som saluförs på den svenska marknaden. I 11 fall gick det inte få de
ext autrustning såsom farthållare, färddator, ESP eller klimatanläggn

detta i andra länder.

(2004b) har på uppdrag av Vägverket studerat hur motorjournalister bedöm
tester och provkörningar som redovisas i dagspress och motort

r är detsamma som i ovanstående undersökning av annonser. Gene
e bilar som provkörs i genomsnitt har högre förbrukning jämfört med d
verige. Bränsleförbrukningen är oftast inte heller något som journaliste

ikt vid. Istället betonas sådant som köregenskaper och ”körglädje”. P
n och deras utlåtande i artiklar utgör en uppenbar riskfaktor för att bi
igt starka och därmed bränsletörstiga motorer.

159 Endast bensin och dieseldrivna.
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Forsman (2004a) har även på uppdrag av Vägverket kontrollerat hur EU-direktivet om
konsumentinformation om bränsleekonomi samt motsvarande svenska riktlinjer följs i 
bilreklam. I detta gjordes en genomgång av ca 1000 bilannonser i sex dagstidningar under 
december 2003 och fyra motortidningar under hela 2003. Resultatet var mycket nedslående, 
enda ta annonser faller på 
dålig ation men för hela 30 
p r inte ovanligt att
d a
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st 3 procent av annonserna kunde sägas följa riktlinjerna. De fles
läsbarhet och att texten är mindre framträdande än övrig inform

rocent av annonserna i dagspressen saknades helt information. Det ä
ekl rationen ges med en teckenstorlek på 5 punkter.

renser

19





PM 1

Datum

Sektionen för planeringsunderlag (Ssap) 2004-06-29
Per Bergström Jonsson 

Förslag till långsiktig plan för beskattning av

tter att minska till en 

höjs drivmedelspriserna med

edömer att de primära effekterna av åtgärden leder till 

drivmedel

Sammanfattning:
⊗ Om inkomstutvecklingen fortskrider till år 2050 såsom

långtidsutredningen 2003/04 bedömer utvecklingen till år 2020 
kommer det genomsnittliga svenska hushållet att ha mer än tre gånger 
så stor disponibel inkomst år 2050 jämfört med idag.

⊗ Samtidigt antas i ”business-as-usual”-scenariet att drivmedelspriserna
hålls realt konstanta framöver och att bränsleförbrukningen successivt 
minskar med över 40 % under samma period. Tillsammans gör detta 
att andelen av hushållets disponibla inkomst fortsä
femtedel av dagens andel. Dagens andel är i sin tur endast två 
tredjedelar av den andel som gällde i början av 1980-talet. Bilismen
förbilligas med andra ord, om inga ytterligare åtgärder vidtas. 
Förbilligandet har både positiva och negativa effekter; dock är 
effekterna för möjligheten att nå klimatmål och trafiksäkerhetsmålen
förödande.

⊗ Vägverket föreslår därför att drivmedelsskatternas fossila komponent 
justeras årligen avseende
⊗ inflation, dvs. om inflationen föregående år var 2 % höjs 

drivmedelspriserna med 2 %. 
⊗ Realinkomstutveckling, dvs. om den disponibla inkomsten

föregående år ökade med 2 %
ytterligare 2 %, och

⊗ Bränsleförbrukningsminskning, dvs. om personbilsfordonsflottans 
genomsnittliga bränsleförbrukning (l/km) föregående år minskar
med 2 % höjs drivmedelspriserna med 1/(1-0,02) =2,04 %. Denna 
komponent bör vara specifik för bensin, fossilgas och diesel.

⊗ Om inflationen eller realinkomstutvecklingen under perioder är 
negativ bör motsvarande sänkningar av drivmedelspriserna
genomföras men Vägverket anser att samma förhållande inte bör 
gälla för fallet om bränsleförbrukningen ökar under perioder. Då 
bör drivmedelspriserna inte justeras; dvs. bränsleförbruknings-
komponenten i detta förslag gäller enbart vid minskningar av 
förbrukningen.

⊗ Vägverket b
cirka 100 kton mindre koldioxidutsläpp redan år 2010 – givet att 
planen genomförs från år 2007. År 2020 antas effekten vara ca 2300 
kton och upp emot 8000 kton år 2050. Tas även effekten att planens 
genomförande kan möjliggöra en kommersiell introduktion av 
koldioxidneutrala drivmedel i stor skala är effekten på utsläppen av 
koldioxid närmast total. År 2050 bör vägtransportsystemet ha blivit i 
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stort sett fossilbränslefritt. Genomförs planen bedöms även det 
långsiktiga trafiksäkerhetsmålet vara lättare att närma sig. 

⊗ De uppenbara negativa effekterna handlar främst om risken att 
dramatiskt försämra levnadsvillkoren i glesbygden då de både är mer
beroende av att bruka bilen och har en något sämre förväntad 
inkomstutveckling. För att planen ska vara genomförbar bör särskilda 
åtgärder för glesbygdens resvillkor utredas. 
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Bakgrund

Den senaste långtidsutredningen (LU2003/04) bedömer att den disponibla 
inkomsten (inkomst efter justering av skatter och bidrag) kommer att öka med
1,9 % fram till år 2010 och därefter med hela 2,5 % fram till 2020. Det betyder 
– om utredningen får rätt – att det genomsnittliga hushållet år 2020 har 40 till 
50 % högre disponibel inkomst jämfört med år 2003. Det är med andra ord en 
i grunden positiv framtid som målas för svenskarna. Ökad disponibel inkomst
ger ett ökat ekonomiskt handlingsutrymme för hushållen som borde kunna 
omvandlas till ökad välfärd för densamma. Långtidsutredningens bedömning
liknar – avseende just disponibel inkomst – utvecklingen under de senaste 
dryga 20 åren. Mellan åren 1980 och 2002 ökade den disponibla hushålls-
inkomsten med 40 %, när man inflationsjusterat utfallet.

De kunskaper som finns inom transportsektorn – exempelvis genom 
resvaneundersökningar och de systematiserade kunskaper som finns inkodade 
i analyssystemet Sampers – visar att en av de mest pådrivande faktorerna på 

er
v personbil – mätt som trafikarbete av 

ersonbilar – ökat med samma storleksordning som det ekonomiska
andlingsutrymmet, runt 35 %. Det finns också en positiv återkoppling mellan
ilism och ekonomiskt handlingsutrymme genom att med ökat ekonomiskt

e kan allt fler använda bilen till att våga ta ett ännu mer
välavlönat arbete på annan ort än hemorten.

bilismen är just ett ökat ekonomiskt handlingsutrymme för hushållen. Und
ovannämnda period har bruket a
p
h
b
handlingsutrymm
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Figur 1 Utveckling av disponibel inkomst och trafikarbete av personbilar, utfall åren
1980-2003 samt prognos för åren 2003-2050

Vägverket drar slutsatsen att det framtida ökade ekonomiska
andlingsutrymmet kommer att leda till en ökad efterfrågan på att bruka h
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personbil. Även andra transportslag, likväl efterfrågan på att transportera go
kan komma at

ds
t öka men då denna åtgärd fokuserar på bruket av personbilar 

t en ökad efterfrågan ska kunna omsättas fullt ut i ökad konsumtion
krävs en anpassning av utbudet. Det som konstituterar utbudet av bilbruk är en

rivata aktörer som erbjuder sina varor och tjänster till den konsumtionssugne.
Många av dessa är dock särbeskattade, exempelvis fordonsägande och fossila
bränslen.

I vissa områden kommer vägar och gator att begränsa bilbruket, trots de 
nyligen fastställda investeringsplanerna både på nationell- och länsnivå. Det är 
huvudsakligen i våra två större städer som det även fortsättningsvis kommer 
att finnas ett uppdämt önskemål att bruka bil. Denna uppsats ska dock inte 
handla om väginvesteringars utbudspåverkan och inte heller om kostnader att 
äga fordon eller skaffa sig rätt certifikat - uppsatsen fokuserar på den del av 
utbudet som skapas av priset på drivmedel.

Det reala priset på fossila drivmedel har stigit de senaste decennierna, cirka 18 
% mellan år 1980 och 2003. Skatten på bensin är en av komponenterna som
bildar priset och skatten på bensin har ökat med 71 % under samma period. 
Motsvarande utveckling för dieseln är 93 % prisökning medan skatten på 
diesel har ökat med hela 1300 %. Se figurerna nedan.

lämnas övrig påverkan på transportsystemet hädanefter okommenterat. 

För at

kombination av varor. I flera fall är det den offentliga sektorn som 
tillhandahåller dessa, ex gator och vägar, men annars är det huvudsakligen 
p
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Figur 2 Utvecklingen av bensinpriset och skatten på bensin, åren 1980-2003. Priset är
inflationsjusterat till 2003 års prisnivå.
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Figur 3 Utvecklingen av dieselpriset och skatten på diesel, åren 1980-2003. Priset är
inflationsjusterat till 2003 års prisnivå.
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Bränslekostnaden för bilbruk byggs i sin tur upp av bränslepriset och 
bränsleförbrukningen. Bränsleförbrukningen har utvecklats på följande vis, 
något som mer ingående beskrivs i annan del av underlagsmaterialet. 
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Figur 4 Utvecklingen av bränsleförbrukningen i delar av den svenska fordonsparken 
åren 1980-2003 

Sammantaget ger detta en bränslekostnadsutveckling enligt nedanstående 
figur. 
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Figur 5 Utvecklingen av bränslekostnaden per mil åren 1980-2003. 
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Figur 6 Utvecklingen 

fik

 
av bränslekostnaden per km ställt i relation till utvecklingen av 

 stämmer väl 
T) där hushållens 

 
genomsnittliga hushållets disponibla inkomst. År 2001 var motsvarande andel 
drygt 6 %. Att bruka bil har alltså blivit relativt sett billigare de senaste 
decennierna.  

Utveckling framöver i avsaknad av ytterligare åtgärder 
Allt lägre relativa kostnader för att bruka bil har många positiva effekter, 
exempelvis att allt fler svenskar kan dra nytta av den flexibilitet som bilen 
innebär för valet av bo- och arbetsplats. Dessutom frigörs ekonomiska resurser 
som annars vore bundet till bilbruket. Dock har också ”förbilligandet av 
bilismen” negativa effekter.  

⊗ Drivmedlen är fortfarande en ändlig och knapp resurs som inte bör 
förbrukas annat än när det gör stor nytta. 

⊗ Avgasutsläppen av ökande biltrafik medför omfattande skador på 
människors hälsa och på vår omgivande miljö. Flera av skadorna är 
närmast irreversibla, ex klimatpåverkan av koldioxidutsläpp. 

⊗ Folkhälsan kan också påverkas ytterligare negativt om allt färre 
resärenden görs genom kroppsansträngning (gång och cykel).  

disponibel inkomst, åren 1980-2003. 

 

Som figuren ovan visar har bränslekostnaden ställt i relation till 
inkomstutvecklingen fallit med en tredjedel sedan 1980. Det
överens med SCB:s statistik över hushållens utgifter (HU
genomsnittliga kostnad för bruk av bil år 1978 motsvarade runt 9 % av det
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⊗ De kollektiva färdmedlen får allt svårare att konkurrera med bilen, 
vilket spär på de negativa externa effekterna samt försämrar de 
potentiella resmöjligheterna för dem som inte kan eller bör bruka bil. 

⊗ Ökande biltrafik leder till ökad trängsel och försämrad trafiksäkerhet 
om inte infrastrukturen växer i takt med trafikökningen. En sådan 
konstant infrastruktursatsning lär ha mycket höga kostnader för 
samhället. 

Vägverket bedömer att bränsleförbrukningen av den svenska dieselbilsparken 
och bensinbilsparken kommer att minska successivt under de kommande 
decennierna. I ”business-as-usual”-scenariet för bränslepriser räknar vi, på 
grund av avsaknaden av annan relevant indikation från den politiska arenan, 
med oförändrade realpriser för bensin och diesel. Tillsammans med ett 
antagande om att långtidsutredningens bedömning om utvecklingen av den 
disponibla inkomsten mellan åren 2010 och 2020 håller i sig ända till år 2050 
ger följande dramatiska ”förbilligande av bilismen”. Andelen av den 
disponibla inkomsten som går till bränslekostnader (givet oförändrad 
körsträcka) har år 2050 fallit till en femtedel av den som är år 2003. Det gör att 
”bränslekontot” år 2050 inte behöver vara större än det konto som det 
genomsnittliga hushållet idag (år 2001) har för sko-utgifter eller bara dubbelt 
så stort som kontot för ”ur, optik och fototjänster”, allt enligt SCB:s HUT-
undersökning. 
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Figur 7 Tänkbar framtida utveckling av bränslekostnader och disponibel inkomst.  
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De tidigare höjningarna av skatterna på drivmedel har motiverats olika;
skatteväxling, neutralitet mellan bensin och diesel, marginalkostnads-
prissättning, klimatpolitisk måluppfyllelse och förstärkning av statsbudgeten 
är några motiv som förekommit. Dock går det inte att finna en långsiktig plan 
för utvecklingen av skatten på drivmedel – snarare är intrycket att skatterna 
justeras årsvis i vårbudgetförhandlingar eller för att kompensera skattebortfall 
när andra åtgärder genomföres. Ett aktuellt exempel på detta är det 
näraliggande införandet av skyldighet för vissa sektorer att inneha certifikat
för utsläpp av koldioxid. Förslaget avser att delvis befria dessa sektorer från
koldioxidskatt och skatteintäktsbortfallet föreslår man ska täckas med höjd 
koldioxidskatt på drivmedel.

Om resenärerna kan antas agera utifrån en ekonomisk rationalitet som liknar
den som antas inom nationalekonomin skulle utfallet av de relativt omfattande
skattehöjningarna under 1980- och 1990-talet på både diesel och bensin 
sannolikt ha kunnat få en betydligt kraftigare anpassningsreaktion om de
samlade höjningarna annonserats som en i förväg uttryckt strategi. Detta hade 
varit önskvärt ur klimatsynpunkt då flera av anpassningsreaktionerna kan 
handla om att tidigarelägga byte till en bränsleeffektivare bil, att oftare åka
kollektivt, att inte skaffa en andrabil till hushållet eller att försöka att 
distansarbeta lite mer. Men då skattehöjningarna inte annonserats 
sammanhållet kan man anta att en stor del av befolkningen ”uthärdar” 
ytterligare en liten prishöjning med förhoppningen om att priset snart återgår 
till den lägre och för hushållsekonomin mer fördelaktiga nivån.

Vägverket ser gärna att kommande skattehöjningar på drivmedel genomförs
enligt en plan som är begriplig för gemene man, långsiktig, kommunicerad och 
brett förankrat inom partipolitiken. Det skulle medföra betydande 
effektiviseringsvinster genom att ytterligare åtgärder för att bekämpa
utsläppen av klimatgaser från vägtransportsektorn då kan komma att undvikas. 
Om skattehöjningarna på drivmedel huvudsakligen tas ut som skatt på det 
fossila kolinnehållet, såsom dagens koldioxidskatt, kan åtgärden, utöver sin 
efterfrågehämmande effekt också skapa ett rejält omställningstryck till förmån
för koldioxidneutrala bränslesystem.
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Vägverkets förslag 

Vägverket föreslår härmed följande drivmedelsbeskattningsplan:

För att inte göra bruket av fossilbränsledrivna bilar allt billigare över tiden, sett 
som andel av hushållskassan som går till bilbrukskostnader, bör 
drivmedelsskatternas fossila komponent justeras årligen avseende

⊗ inflation, dvs. om inflationen föregående år var 2 % höjs 
drivmedelspriserna med 2 %. 

⊗ Realinkomstutveckling, dvs. om den disponibla inkomsten föregående 
år ökade med 2 % höjs drivmedelspriserna med ytterligare 2 %, och

⊗ Bränsleförbrukningsminskning, dvs. om personbilsfordonsflottans 
genomsnittliga bränsleförbrukning (l/km) föregående år minskar med 2 
% höjs drivmedelspriserna med 1/(1-0,02) =2,04 %. Denna komponent
bör vara specifik för bensin, fossilgas och diesel. 

Om inflationen eller realinkomstutvecklingen under perioder är negativ bör 
motsvarande sänkningar av drivmedelspriserna genomföras men Vägverket 
anser att samma förhållande inte bör gälla för fallet om bränsleförbrukningen 
ökar under perioder. Då bör drivmedelspriserna inte justeras; dvs. 
bränsleförbrukningskomponenten i detta förslag gäller enbart vid minskningar
av förbrukningen. 

edelsbeskattningsplanen bör, om möjligt, fortgå tills dess att ett effektivt
rivmedelssystem utan nämnvärd klimatpåverkan fått så pass starkt fäste på 

den svenska marknaden att även detta drivmedel tål energibeskattning utan att 
fossilbränslena kan återfå greppet över svensk transportnäring.

Ovanstående förslag ger följande drivmedelsprisutveckling.

Drivm
d
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Figur 8  Förslag till drivmedelsbeskattningsplan, effekter på drivmedelspriser 
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Figur 9 Bedömning av bränslekostnadsutvecklingen till år 2050 med och utan åtgärden i 
fråga. 

 



  PM  12  
2004-06-29

 

12 

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

1980-
1985

1985-
1990

1990-
1995

1995-
2000

2000-
2005

2005-
2010

2010-
2015

2015-
2020

2020-
2025

2025-
2030

2030-
2035

2035-
2040

2040-
2045

2045-
2050

Årtal

Årlig förändring i procent

Årlig förändring av hushållens reala disponibla inkomst

Genomsnittlig bränslekostnad/mil, Bau

Kvoten bränslekostnad/disponibel inkomst, Bau

Genomsnittlig bränslekostnad/mil vid genomförande av planen

Kvoten bränslekostnad/disponibel inkomst, genomförande av planen

Källa: Vägverket, Samhälle och Trafik

 
Figur 10 Årlig förändring av bränslekostnad och disponibel inkomst 

 

 

Effektbedömning 
Vägverkets önskemål om denna plan för framtida beskattning av drivmedel 
grundas huvudsakligen i behovet av ytterligare åtgärder för att klara de 
uppsatta klimatmålen, oavsett om man relaterar till koldioxidmål för 
transportsektorn, Sveriges nationella klimatmål eller Sveriges bördetilldelning 
inom EU. Vägverkets bedömning av styrmedlets effekt i detta avseende är – 
givet att planen genomförs med början år 2007, runt 100 kton COB2 B-
ekvivalenter år 2010, ca 2300 kton år 2020 och upp emot 8000 kton år 2050. 
Bedömningen grundas på en analys med Sampers 2.0 för år 2025. Denna 
analys baseras dock på något äldre framtidsförutsättningar än dem som den 
senaste långtidsutredningen tagit fram. Avvikelsen bedöms dock vara en ringa 
osäkerhetsfaktor jämfört med de genuina okunskaper som vi har avseende de 
långsiktiga drivmedelspriselasticiteterna vid större prisändringar. Statens 
skatteintäkter bedöms öka med drygt 1300 MSEK år 2010, ca 12000 MSEK år 
2020 och över 70000 MSEK år 2050. Dessa effekter avser endast dämpningen 
av den framtida ökningen av efterfrågan på bilism och inte på det 
förändringstryck till att driva bilar med koldioxidneutrala bränslen. 

Vägverket bedömer dock att föreslagen drivmedelsbeskattningsplan är 
nödvändig för att överhuvud taget kunna introducera koldioxidneutrala 
drivmedel utan stöd av omfattande och än mer kostsamma statliga 
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subventioner. Givet att denna bedömning visar sig riktig bör den indirekta 
effekten av styrmedlet bli en närmast total utfasning av de fossila drivmedlen 
till år 2050. Statens skatteintäkter minskar därmed tills dess att omställningen 
av drivmedelssystemet anses tåla en energibeskattning även av de 
koldioxidneutrala bränslena. 

Utöver klimatmotivet tror Vägverket sig se positiva effekter på 
trafiksäkerheten genom en något dämpad framtida trafikmängd och genom en 
något ökad hastighet på förnyelsen av fordonsparken. Dämpningen av 
trafikmängden bedöms, genom analys med Sampers 2.0, rädda drygt 1000 
personer från att dödas eller skadas allvarligt år 2020. 

De negativa effekterna av styrmedlet är omfattande. Den statliga flexmex2-
utredningen analyserat fördelningseffekterna av vår nuvarande koldioxidskatt 
och de visar att den i realiteten verkar vara regressiv, dvs. om vi höjer skatten 
ökar kostnaderna mer för låginkomsttagare än för höginkomsttagare. I bilaga 
11 till långtidsutredningen (LU2003/04) görs ungefär samma bedömning 
avseende drivmedelsskatter i stort. Det framgår tydligt i deras analys att 
drivmedelsskatten slår hårdast mot typiska glesbygdskommuner. En tumregel 
som de lanserar är att nuvarande drivmedelsskatter medför att personer boende 
i typiska glesbygdskommuner betalar 5000-6000 kr/person och år i 
drivmedelsskatter medan motsvarande tal för stora och större städer är cirka 
hälften. Den förväntade inkomstutvecklingen inte är jämnt fördelad över 
landet. Strukturomvandlingen av Sverige från basindustrination till en alltmer 
tjänstebaserad och centraliserad näringsstruktur verkar accelereras de 
kommande decennierna, om långtidsutredningens bedömning visar sig 
stämma. Det borde betyda att boende i glesbygdskommuner kan komma att 
åtnjuta en något lägre inkomstutvecklingstakt än dem som bor i stora och 
större städer. Tillsammans med risken att vi ser en fortgående centralisering av 
både privat och offentlig service kommer Vägverkets förslag till 
drivmedelsbeskattningsplan att slå mycket hårt mot många 
glesbygdskommuner. Detta problem är mycket allvarligt och måste troligen 
hanteras med följdåtgärder. En idé – som inte utvecklats överhuvudtaget – är 
möjligheten att byta riktning på distributionen av biodrivmedel redan på kort 
sikt. Nuvarande riktning är så kallad låginblandning i reguljär bensin och 
diesel, vilket är mycket kostnadseffektivt då det inte kräver anpassning av 
befintlig fordonspark förrän man nått ganska höga andelar biodrivmedel (10-
20 %). En möjlighet skulle kunna vara att istället rikta 
biodrivmedelsdistributionen till i första hand skogslänen och övrig glesbygd 
och att erbjuda subventionerad anpassning av motorerna till exempelvis 
etanol- eller metanoldrift. Då skulle glesbygden -genom att bli fossilbränslefri- 
kunna ”avlänkas” från effekterna av drivmedelsbeskattningsplanen. 
Rimligheten, bieffekterna eller kostnaderna för idén är dock inte utredda. 





Bilagor till PM om bilannonser 
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