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Förord 

Det klimatpolitiska ramverket anger att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, 
utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010 och 
senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det 
sistnämnda omfattar hela samhället och för transportsektorn inkluderar det även utsläpp 
från infrastruktur och fordonstillverkning.  

Trafikverket är en viktig aktör i denna omställning med ansvar för den långsiktiga 
planeringen av transportsystemet för samtliga fyra trafikslag och för förvaltning av den 
statliga infrastrukturen för vägar och järnvägar. Syftet med kunskapsunderlaget är att visa 
vad klimatmålen innebär för utvecklingen av transportsektorn och hur Trafikverket kan 
bidra till att klimatmålen nås. 

Detta kunskapsunderlag utgör den fjärde, och hittills största uppdateringen, sedan 
Trafikverket bildades. Detta är i linje med de stora förändringar som skett både i 
Trafikverkets eget arbete och i samhället i stort. Sedan senaste uppdateringen 2014 har 
Sverige bland annat antagit klimatmål för inrikes transporter, nytt nationellt klimatmål och 
ett klimatpolitiskt ramverk. Trafikverket har också satt interna mål att infrastrukturen, 
inklusive färjedriften, ska vara klimatneutral till 2045 och har utifrån detta successivt infört 
klimatkrav i upphandlingar av byggande och underhåll som nu täcker i stort sett alla 
områden.  

Denna uppdatering har gjorts i samband med framtagning av kunskapsunderlag i den 
långsiktiga planeringen. I en del avseenden ger kunskapsunderlaget också underlag till 
rapporten ”Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter – ett regeringsuppdrag” 
tillsammans med rapporten ”Trafikprognoser och kompletterande analyser, hur påverkas 
transporterna och utsläppen?”  
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Sammanfattning 

Syftet med detta kunskapsunderlag är att visa vad klimatmålen innebär för utvecklingen av 
transportsektorn och hur Trafikverket kan bidra till att klimatmålen nås.  

Kunskapsunderlaget är huvudsak indelat i två delar. Del 1 beskriver nuvarande utveckling av 
trafikens utsläpp, styrmedel och åtgärder som påverkar utvecklingen samt en bedömning av 
hur långt Sverige kan nå med de tre olika områdena energieffektiva fordon och farkoster,  
förnybar energi samt transporteffektivt samhälle. Del 2 handlar om åtgärder som 
Trafikverket kan genomföra för att bidra till klimatmålen. 

Del 1: Transportsektorn och klimatmålen 

Mål, nuläge och gap 

Transportsystemet står inför en stor utmaning i att begränsa klimatpåverkan samtidigt som 
övriga hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 ska nås. För att begränsa temperaturökningen till 
1,5 grader behöver de globala utsläppen av växthusgaser minska med 40 till 60 procent till 
2030 och nå noll senast i mitten av seklet, för att därefter övergå i negativa utsläpp.   

Regeringen har ambitionen att Sverige ska vara det första fossilfria välfärdslandet i världen. 
Det klimatpolitiska ramverket anger att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären senast år 2045 och som delmål ska utsläppen från inrikes 
transporter, utom inrikes flyg, minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 
2010.  

Transportsektorn står för en tredjedel av de inhemska utsläppen och över 40 procent om 
utrikes transporter räknas in. Den absoluta merparten av koldioxidutsläppen (92 procent år 
2018) från inrikes transporter kommer från vägtrafiken och för att nå målet till 2030 
behöver insatser för att minska utsläppen från vägtrafiken prioriteras. Till 2045 behöver 
transportsystemet i stort, liksom övriga samhället, nå nettonollutsläpp. 

Hittills har utsläppen från vägtrafiken minskat med cirka 22 procent sedan 2010. Det har 
skett främst genom ökad andel förnybar energi och genom en successivt effektivare 
fordonsflotta. Med beslutade åtgärder och styrmedel beräknas utsläppen minska med cirka 
40 procent till 2030 jämfört med 2010, vilket  motsvarar drygt 2 procent per år. För att nå 
målet till 2030 behöver utsläppen minska med 8 procent per år.  
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Minskad klimatpåverkan från transportsektorn kan delas in i tre områden: 

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

 förnybar energi i form av el, biodrivmedel och på sikt även vätgas och 
elektrobränslen som energibärare. 

 ett mer transporteffektivt samhälle, dvs ett samhälle där trafikarbetet med 
personbil, lastbil och flyg minskar. Detta kan ske både genom överflyttning till mer 
energieffektiva färdmedel och trafikslag och genom att transporter effektiviseras, 
kortas eller ersätts helt.  

 

För att sprida riskerna och för att nå målen på ett kostnadseffektivt sätt bör komponenter 
från alla tre delarna ingå. Bil- och lastbilstrafiken kan behöva minska – tillgången till 
biobränslen och introduktionstakten för eldrift är avgörande för hur snabbt utsläppen kan 
minska. Att minska trafikarbetet med bil och lastbil kräver ekonomiska styrmedel. Åtgärder 
kan också genomföras som ökar attraktiviteten hos alternativ till vägtransporter. Det senare 
bidrar också till andra mål, såsom ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och ökad 
hälsa1. 

Trafikverket har studerat ett stort antal scenarier som kombinerar olika styrmedel och 
åtgärder för att nå klimatmålen 2030 och 2045. Detta bygger vidare på tidigare analyser i 
samband med föregående inriktningsplanering och på nya analyser med flera modeller.  
Analyserna redovisas i en separat rapport2. 

Elektrifierade och energieffektivare fordon, fartyg och flygplan  

Globalt sett är elektrifiering av vägtrafiken den dominerande strategin för att minska 
utsläppen av växthusgaser. Utöver minskning av växthusgasutsläppen och lägre 
energianvändning ger eldrivna fordon även lägre bullernivåer i stadsmiljö där motorbuller 
dominerar och ger inte heller några avgasutsläpp. Däremot ger elfordon upphov till samma 
emissioner av slitagepartiklar som konventionella fordon. Elektrifieringen innebär 
kostnader i form av laddinfrastruktur, elvägar, förstärkning av elnät och i dagsläget dyrare 
fordon. Produktionen av fordon och batterier, inklusive utvinning av metaller, innebär en 
påverkan på miljön i ett livscykelperspektiv. För metallutvinningen är de sociala 
förhållandena en viktig hållbarhetsaspekt. 

Beslutade koldioxidkrav inom EU på såväl lätta som tunga fordon fram till och med 2030 är 
ett viktigt styrmedel för ökad energieffektivitet. För att nå ytterligare energieffektivisering 
kan kraven behöva kompletteras med nationella styrmedel för både lätta och tunga fordon, 
exempelvis en skärpning av nuvarande bonus-malussystem eller stöd till laddinfrastruktur.  

Förnybar energi 

Biodrivmedel används idag både som inblandning i bensin och diesel och som rena eller 
höginblandade bränslen. Klimatpåverkan sett över bränslets livscykel varierar mycket 
mellan olika produktionsmetoder och ursprung. Genom lagen om hållbarhetskriterier 
säkerställs att biodrivmedel som säljs inom EU uppfyller krav på minskade utsläpp av 
växthusgaser samt att råvara inte får produceras på vissa marker med hög biologisk 
mångfald och stora kollager. Biodrivmedel ger däremot inte några direkta fördelar jämfört 
med nya bensin- och dieseldrivna fordon när det gäller utsläpp av kväveoxider och partiklar 
som påverkar luftkvaliteten.  
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Tillgången och pris på biodrivmedel beror till stor del på den globala marknaden. Det finns 
olika beräkningar på både hur stora behoven av förnybar energi ser ut framöver och hur de 
kan mötas med ökad produktion. En ökad elektrifiering och ett minskat trafikarbete med bil 
och lastbil minskar behovet av biodrivmedel inom vägtrafiken, och detta drivmedel skulle 
kunna användas till andra delar av transportsektorn eller exporteras. En utökad inhemsk 
produktion av både biobränsle och el kan öka vår försörjningstrygghet.  

Sedan 2018 finns en reduktionsplikt som innebär att drivmedelsleverantörer är skyldiga att 
successivt minska klimatpåverkan från bensin och diesel ur ett livscykelperspektiv enligt 
uppsatta nivåer för olika år. Det görs främst genom att blanda in hållbara biodrivmedel i 
fossil bensin och diesel. För bensin och diesel som ingår i reduktionsplikten beskattas  den 
fossila och den biobaserade delen lika. Koldioxidskatten får därför ingen styrande effekt på 
andelen förnybar energi. Däremot har den en styrande effekt på mängden trafik som sker 
med fordon med förbränningsmotorer och på energieffektivisering och elektrifiering av 
fordon.  

Transporteffektivt samhälle 

Minskat trafikarbete med bil, lastbil och flyg kan åstadkommas med två olika typer av 
åtgärder och styrmedel, dels ökade generaliserade kostnader, dels förbättrade alternativ till 
bil och lastbil och effektivare användning. Exempel på styrmedel som ökar generaliserade 
kostnader är drivmedelsskatter och kilometerskatt. Exempel på styrmedel och åtgärder som 
förbättrar konkurrenskraften hos alternativen till bil och lastbil kan handla om 
infrastrukturplanering, förtätning, funktionsblandning, utökat utbud och kvalitet på 
kollektivtrafik. Exempel på effektivare användning kan vara ökad lastfaktor eller längre och 
tyngre lastbilar.  

Minskad biltrafik kan utöver minskade utsläpp av växthusgaser även ge andra positiva 
effekter, exempelvis lägre emissioner av luftföroreningar och buller, och ökad fysisk 
aktivitet. Investeringar och förbättrat underhåll för transporter med längre och tyngre 
lastbilar, järnväg och sjöfart kan öka robusthet och tillförlitlighet i transportsystemet vilket 
är positivt för näringslivets transporter.  

En sådan utveckling kan samtidigt innebära ökade kostnader för samhället genom 
infrastrukturåtgärder kopplade till gång, cykel, kollektivtrafik, järnväg och sjöfart. 
Framförallt gäller detta kapacitetsförstärkningar i järnvägsnätet och investeringar i 
infrastruktur för cykel och kollektivtrafik i städer. Även kostnaderna för drift av 
kollektivtrafik blir sannolikt högre. Underhåll och byggnation av ny infrastruktur innebär 
också en påverkan på miljön ur ett livscykelperspektiv.  

De styrmedel som minskar bil- och lastbilstrafiken genom högre generaliserade kostnader 
innebär högre kostnader för transporter, tillgänglighetsförluster för dem som använder bil 
och högre kostnader för näringslivet. Högre transportkostnader kan ge minskad produktion 
och sysselsättning samt ge negativa geografiska fördelningseffekter i geografiska områden 
som är beroende av bil. I vissa fall finns även risk för kolläckage, dvs att produktionen flyttar 
till länder med mildare klimatpolitik. Å andra sidan kan högre körkostnader minska trafiken 
och därmed trängseln i vägnätet. Om åtgärderna innefattar högre skatter kan de öka 



intäkterna till staten. Ytterligare studier behövs för att kunna uppskatta 
samhällsekonomiska kostnader av olika styrmedel och åtgärder samt  kombinationer av 
dessa.  

Potentialen i att minska biltrafiken med åtgärder som förbättrar tillgängligheten för gång, 
cykel, kollektivtrafik, järnväg och sjöfart är osäker. Vissa bedömningar tyder på betydande 
potential medan andra bedömningar tyder på att effekterna kan vara små. Även om 
potentialerna för att minska biltrafiken skulle vara relativt små kan åtgärderna ändå vara 
motiverade att genomföra på grund av deras egna, direkt positiva effekter. Om biltrafiken 
antas minska genom styrmedel som höjer de generaliserade kostnaderna kan motiven för 
åtgärderna öka ytterligare.  

Del 2: Trafikverkets bidrag till klimatmålet  

Trafikverket har enligt instruktionen i uppdrag att ansvara för den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen för alla fyra trafikslagen och för byggande, drift och underhåll av 
statliga vägar och järnvägar. Sedan 2019 får Trafikverket även efter överenskommelse 
med Sjöfartsverket ansvara för genomförande av infrastrukturprojekt i farleder, slussar och 
kanaler.  

Trafikverket ska verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala 
kollektivtrafiken. Med utgångspunkt från ett samhällsbyggnadsperspektiv ska Trafikverket 
skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt 
konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem. I arbetet ska Trafikverket verka 
för uppfyllande av de transportpolitiska målen. Detta ska även göras genom samverkan med 
andra aktörer. Trafikverket handlägger också stöd till andra aktörer, bland annat till cykel- 
och kollektivtrafikinfrastruktur samt för att öka andelen transporter på järnväg och sjöfart.  

Planering av transportsystemet 

I regeringens klimathandlingsplan från december 2019 tydliggörs att planering av 
transportinfrastrukturen är ett viktigt verktyg för att nå de transportpolitiska målen, 
inklusive etappmålet för klimat till 2030 och det långsiktiga klimatmålet till 2045. 
Trafikverket har beslutat om ett långsiktigt mål att bygga infrastruktur som bidrar till eller 
passar in i ett transporteffektivt samhälle.  

Kunskapsutveckling 

I Trafikverkets uppdrag ingår kunskapsuppbyggnad om åtgärder, styrmedel och scenarier 
för omställning till ett hållbart transportsystem där klimatmålet nås. Detta inkluderar även 
effektsamband och verktyg för analyser.  

Byggande, drift, underhåll och färjetrafik 

Trafikverket har satt som långsiktigt mål att den statliga väg- och järnvägsinfrastrukturen 
ska vara klimatneutral senast 2045. Som delmål ska klimatpåverkan minska med 15 
procent till 2020, 30 procent till 2025 och 50 procent till 2030 ur ett livscykelperspektiv 
jämfört med 2015 års nivå. För 2030 gäller även att Trafikverket, genom bonus i 
upphandlingar, betalar för upp till 100 procents reduktion av utsläppen ur ett 
livscykelperspektiv och att byggande, drift och underhåll ska ske fossilfritt inom ramen för 
Trafikverkets entreprenader. Målen började implementeras under 2016 i upphandlingar av 
större investeringsprojekt, med totalkostnad på 50 miljoner kronor eller mer. År 2018 
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kompletterades detta med krav på drivmedel och material med stor klimatpåverkan i de 
mindre investeringsprojekten samt inom underhåll. Klimatkrav ställs också på det 
järnvägsmaterial som Trafikverket tillhandahåller för byggande och underhåll av den 
statliga infrastrukturen. Under 2019 har även bonusmodeller för att minska klimatpåverkan 
i basunderhåll för väg och beläggningskontrakt börjat tillämpas. Succesivt utökas 
klimatkraven till att omfatta alla relevanta delar av infrastrukturhållningen.  

Sedan 2018 köper Trafikverket förnybar el till både anläggningar och tågdrift. Trafikverket 
bedriver även ett omfattande arbete med att energieffektivisera anläggningen.  

Utöver infrastrukturen för vägar och järnvägar arbetar även färjedriften med att minska sin 
klimatpåverkan. Färjerederiet har 2018 beslutat om Vision 45, vilket är en plan för att 
färjedriften ska vara klimatneutral senast år 2045.  

Åtgärder för att minska trafikens klimatpåverkan 

Utöver att planera och dimensionera infrastrukturåtgärder och föreslå styrmedel inom 
klimatmålets ram har Trafikverket vissa möjligheter att minska trafikens klimatpåverkan. 
Ett exempel är hastighetsgränser på det statliga vägnätet där Trafikverket anpassar  
hastighetsgränserna efter vägens säkerhetsstandard samtidigt som hänsyn tas till miljö, 
tillgänglighet och regional utveckling. Lägre hastigheter ger längre restider vilket kan 
innebära betydande tillgänglighetsförluster på vägar med mycket trafik. Men hastigheten 
har även stor betydelse för energianvändning och utsläpp från fordon, särskilt vid 
hastigheter över 70 km/h. Indirekt har hastigheten betydelse för trafikmängderna genom 
inverkan på val av färdsätt, färdlängd samt på upplevd trygghet hos oskyddade trafikanter i 
vägens närhet.  

Ökad hastighetsefterlevnad inom vägtrafiken drivs i första hand av trafiksäkerhetsskäl, men 
det har också betydelse för utsläppen från fordon (utöver andra nyttor som sänkta 
bullernivåer). Framförallt arbetar Trafikverket tillsammans med polisen med automatisk 
trafiksäkerhetskontroll (ATK) för att öka hastighetsefterlevnaden. 

Utöver ökad hastighetsefterlevnad kan ett mer sparsamt körsätt ge bränslebesparingar. 
Trafikverket arbetar framförallt med sparsam körning genom att det ingår som en del i 
förarprovet för personbil. Dessutom är det en del av handledarutbildningen.  

Elektrifiering är en viktig del för att minska energianvändningen och utsläpp av 
växthusgaser från transporter och arbetsmaskiner. Trafikverket har fått medel för stöd till 
publika snabbladdningsstationer för tillgänglighet längs större vägar under 2020-2022. 
Trafikverket driver även ett Elvägsprogram med utredningar, demonstrationer och 
internationella samarbeten. I budgetpropositionen 2020 aviserade regeringen också om en 
satsning på en elektrifieringskommission som fram till 2021 tillsammans med näringslivet 
och berörda aktörer skyndsamt ska ta fram en handlingsplan för elektrifiering av de mest 
trafikerade vägarna i Sverige samt i övrigt genomlysa andra möjligheter till elektrifiering. 
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Stöd och styrmedel som Trafikverket hanterar 

Trafikverket handlägger ett flertal stöd som kan minska klimatpåverkan från trafiken. Ett 
av dessa är stadsmiljöavtal, där stöd ges till kommuner och regioner för investeringar i 
infrastruktur för cykel, kollektivtrafik och hållbara godstransporter i städer. En 
förutsättning för stödet är att kommunerna och regionerna genomför motprestationer för en 
hållbar stadsutveckling. För att snabba på överflyttningen till sjöfart ges stöd via ekobonus. 
Trafikverket har även ansvar för upphandling av viss trafik med buss, tåg, flyg och båt för att 
skapa grundläggande tillgänglighet i landet. I regleringsbrevet för 2020 har Trafikverket fått 
i uppdrag att genomföra en förstudie om i vilken utsträckning den upphandlade flygtrafiken 
kan bidra till målsättningen om att minska flygets klimatpåverkan samt tillgänglighet i hela 
landet.  

Samverkan med andra aktörer 

Trafikverket ska enligt instruktionen samverka med andra aktörer och vidta åtgärder för 
att nå de transportpolitiska målen. Under senare år har en viktig del av uppdraget varit den 
samverkan för omställning till ett fossilfritt transportsystem (SOFT) som letts av 
Energimyndigheten i samverkan med Trafikverket, Transportstyrelsen, Trafikanalys, 
Naturvårdsverket och Boverket. Detta ledde bland annat fram till en strategisk plan med 
förslag på nya styrmedel men också till åtaganden för inblandade myndigheter.  

Under 2019 har Trafikverket fått i uppdrag om att genom informations- och 
kunskapshöjande åtgärder bidra till att transportsektorn når uppsatta klimatmål.  

Under 2018 presenterade regeringen en godstransportstrategi för effektiva, 
kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Med utgångspunkt i strategin har ett antal 
uppdrag getts till olika myndigheter däribland Trafikverket.  

Trafikverket har i snart 10 år drivit projektet REMM, resfria möten i myndigheter, som 
stöttar och samordnar arbetet med att utveckla och öka andelen digitala möten mellan ett 
80-tal myndigheter som tillsammans har cirka 200 000 anställda.  

Trafikverket deltar aktivt i Miljömålsrådet tillsammans med 17 andra statliga myndigheter. 
Rådets uppgift är att genom samverkan bidra till att miljömålen nås. Inom ramen för 
samverkan bedriver myndigheterna gemensamma projekt.  På motsvarande sätt deltar även 
Trafikverket i Rådet för hållbara städer som består av elva statliga myndigheter, Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) samt länsstyrelserna. Rådet har till uppgift att stötta 
kommunerna i arbetet med en långsiktig hållbar stads- och samhällsutveckling.  

Möten och resor i tjänsten 

Utsläppen från de resor som Trafikverkets drygt 8 200 anställda gjorde i tjänsten under 
2019 uppgick till 5 900 ton koldioxid. Det motsvarar cirka 0,7 ton koldioxid per anställd. 
Enligt Trafikverkets mötes- och resepolicy ska i första hand resa undvikas och i andra hand 
ske kollektivt. Det ställs också krav på de fordon som används i tjänsten. Under 2019 har ett 
internt projekt påbörjats med att sätta mål och ta fram åtgärder för att minska utsläppen 
från Trafikverkets tjänsteresor. 
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Uppföljning av transportsektorns utsläpp och den egna verksamheten 

Trafikverket har ansvar för att årligen ta fram underlag till den nationella 
utsläppsrapporteringen för nationella väg- och järnvägstransporter. I uppdraget ingår 
även att vartannat år bidra till prognoser för framtida utsläpp.  

Trafikverket följer även upp utsläppen från den egna verksamheten och effekter av 
genomförda åtgärder. Det finns interna mål riktade mot olika verksamhetsområden för att 
bidra till att nå de internt satta målen, som bland annat ska leda fram till en klimatneutral 
infrastruktur senast 2045. 
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1. Inledning 

Syfte 

Syftet med detta kunskapsunderlag är att visa vad miljökvalitetsmålet begränsad 
klimatpåverkan innebär för utvecklingen av transportsektorn och hur Trafikverket kan bidra 
till att klimatmålen nås.  

Målgrupp 

Målgruppen för kunskapsunderlaget är i första hand internt Trafikverket men även externa 
målgrupper, exempelvis andra planupprättare och näringslivet.  

Även om kunskapsunderlaget i första hand har ett internt syfte, har kunskapen ifrån tidigare 
kunskapsunderlag använts i flera externa utredningar. Exempel är Miljömålsberedningens 
arbete med framtagning av de numera beslutade klimatmålen, strategisk plan för 
omställning till fossilfriheti och Klimatpolitiska rådets första rapport. Underlagen har också 
bidragit med kunskap till den långsiktiga planeringen av transportsystemet. 

Avgränsning 

Kunskapsunderlaget fokuserar på vägtrafiken eftersom den dominerar utsläppen från 
inrikes transporter. 

Kunskapsunderlaget omfattar begränsad klimatpåverkan. Trafikverkets arbete med 
klimatanpassning  beskrivs i en särskild rapport3.  

Disposition 

Kunskapsunderlaget är huvudsak indelat i två delar. Del 1 beskriver nuvarande utveckling av 
trafikens utsläpp, styrmedel och åtgärder som påverkar utvecklingen samt en bedömning av 
hur långt Sverige kan nå med de tre områdena elektrifierade och energieffektiva fordon och 
farkoster, förnybara drivmedel samt transporteffektivt samhälle. Del 2 handlar om åtgärder 
som Trafikverket kan genomföra för att bidra till klimatmålet. 

 

   

                                                            
i Myndighetssamarbete mellan Trafikverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, 

Trafikanalys och Boverket.  
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DEL 1 Transportsektorn och klimatmålen 

2. Mål, nuläge och gap  

Mål för klimatområdet 

Enligt den klimatöverenskommelse som träffades i Paris i december 2015 är ambitionen att 
begränsa den globala temperaturökningen till maximalt 1,5 grader över den förindustriella 
nivån. FN:s klimatpanel (IPCC) lämnade i oktober 2018 över en rapport som belyste effekter 
av en klimatförändring på dels 1,5 grader jämfört med idag, dels en större temperaturökning 
på 2 grader4. Skillnaderna mellan dessa två scenarier är betydande vad gäller exempelvis 
extrema väderförhållanden, havsnivåökning, temperaturökning i havet och effekter på 
ekosystem, hälsa, vatten och livsmedelsförsörjning. För att begränsa temperaturökningen 
till 1,5 grader krävs en minskning på 40 till 60 procent av de globala växthusgasutsläppen 
redan till 2030 jämfört med 2010 för att sedan nå noll i mitten av seklet (2045 till 2055). 
För att klara 2 graders temperaturökning krävs en minskning på 10 till 30 procent till 2030 
och sedan en minskning ner till noll omkring 2056-2085.  

I både fallet med 1,5 grader och 2 grader behöver utsläppen fortsätta minska även efter att 
nollutsläpp nåtts, vilket brukar benämnas negativa utsläpp. Negativa utsläpp kan bland 
annat åstadkommas genom koldioxidlagring från bioeldade kraftverk så kallad BECCSii. 
Biomassan, till exempel skog, tar upp koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen när 
den växer. Vid förbränningen av biomassan i kraftverket frigörs därefter lika mycket 
koldioxid, men istället för att släppa ut den till atmosfären igen så tar om man hand om 
koldioxiden och lagrar den i berggrunden. Bergmaterialet tar sedan långsamt upp 
koldioxiden genom karbonatisering. Resultatet blir minskad mängd koldioxid i atmosfären. 
Det finns i dag få anläggningar av detta slag.    

Sveriges regering har ambitionen att vara det första fossilfria välfärdslandet i världen5. 
Enligt riksdagens antagna klimatpolitiska ramverk ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser senast år 20456. För inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU:s 
handelssystem för utsläppsrätter) är målet att utsläppen av växthusgaser ska minska med 
minst 70 procent senast till år 2030 jämfört med år 2010. Målet till 2030 avser de direkta 
utsläppen från transportsektorn, och omfattar inte de livscykelutsläpp som sker i samband 
med produktion av drivmedel, fordon eller infrastruktur. För att nå det nationella målet år 
2045 och bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader behöver 
livscykelutsläppen nå noll. Även övriga transportsektorn, liksom samhället i stort, behöver 
nå nollutsläpp i mitten av seklet. 

                                                            
ii Bio Energy Carbon Capture and Storage, Kraftvärme med biobränslen i kombination med 
koldioxidlagring. 
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Utöver målet för transportsektorns utsläpp av växthusgaser finns två andra mål som bör 
nämnas i detta sammanhang.  

• Indikativt mål inom reduktionsplikteniii som anger att bensin och diesel som säljs 2030 
ska ha 40 procent lägre klimatpåverkan än fossil bensin och diesel7. Energimyndigheten 
har under 2019 haft i uppdrag att utreda den fortsatta reduktionsplikten efter 2020. 
Baserat på detta kommer regering och riksdag att besluta om den framtida 
reduktionsplikten. 

• Beslut om ett etappmål i regeringens strategi för levande städer om att persontransporter 
med kollektivtrafik, gång och cykel ska stå för minst 25 procent av persontransporterna i 
landet till 2025 och andelen ska fördubblas på sikt8. Beroende på hur stor den totala 
ökningen av persontransportresandet blir kan målet också innebära en  begränsning av 
tillväxten av personbilstrafiken9.  

Nulägesbeskrivning 

Inrikes transporter står för knappt en tredjedel av de nationella utsläppen av växthusgaser. 
Av denna tredjedel  utgör vägtrafiken 92 procentiv. I figuren nedan redovisas fördelningen av 
utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter år 2018. Personbilar står för 67 procent av 
vägtrafikens utsläpp medan lätta lastbilar står för 10 procent, tunga lastbilar för 21 procent 
och övriga fordon för 2 procent. 

  

Figur 1 Transporternas andel av de nationella utsläppen av växthusgaser, 201810. 

                                                            
iii Ett styrmedel som infördes i juli 2018 och innebär en skyldighet för drivmedelsleverantörer att 
minska växthusgasutsläppen från sålda volymer bensin‐ och dieselbränslen genom inblandning av 
biodrivmedel.   
iv Om inrikesflyget exkluderas, som i klimatmålet till 2030, står vägtrafiken för 95 procent av 
utsläppen. 
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Om bunkring till utrikes sjöfart och flyg inkluderas står transporter för 44 procent av 
utsläppen. Inom transporter blir då fördelningen: vägtrafik 54 procent, sjöfart 33 procent, 
flyg 12 procent och järnväg 0,2 procent. Hur mycket som bunkras i Sverige till framförallt 
utrikes sjöfart beror inte bara på transportvolymerna utan också på priset på bunkrat 
drivmedel i olika länder, eftersom fartygen väljer att bunkra där priserna är lägre när 
möjlighet ges.  

Gap mellan förväntad utveckling och mål 

Utsläppen från trafiken beror av tre faktorer:  

 mängden trafikarbete   

 energieffektiviteten i fordon och farkoster samt  användning 

 andelen förnybart drivmedel.  
 
Historiskt sett ökade trafiken på vägnätet fram till 2008 och låg sedan på en relativt 
konstant nivå fram till slutet av 2013. Därefter har trafiken åter börjat öka, vilket gäller både 
personbils- och lastbilstrafiken. Sett över hela 10-talet har personbilstrafiken huvudsakligen 
förändrats i takt med befolkningsutvecklingen. Räknat per invånare är personbilstrafiken 
därför i stort sett densamma som 2010. Enligt Trafikverkets Basprognos 2018  kommer 
personbilstrafiken att öka med cirka 10 procent och lastbilstrafiken med cirka 20 procent 
fram till 2030 jämfört med 2017 om inte nya åtgärder vidtas eller styrmedel implementeras. 
Basprognosen baseras på dagens transport- och resandemönster. Som indata till modellerna 
används bland annat uppgifter om nutida och framtida infrastruktur, trafikering och 
kostnader. Dessutom ingår information om hur omvärldsförutsättningar såsom befolkning, 
ekonomisk utveckling, bränslekostnader med flera kan förväntas utvecklas.  

Energieffektiviteten hos fordonsflottan utvecklas positivt. Nya personbilar har blivit 22 
procent effektivare under de senaste 10 årenv. Sverige har gått från att vara ett av de länder i 
Europa som haft högst utsläpp och energianvändning från nya bilar till att vara närmare 
snittet. EU har satt upp krav för fordonstillverkarna fram till och med 2030, vilket kommer 
ge reduktion av utsläppen även framöver. I juli 2018 började också det nya bonus-malus-
systemet att gälla, som syftar till att driva på energieffektiviseringen och elektrifieringen av 
nya personbilar och lätta lastbilar i Sverige.  

Andelen förnybar energi ökar inom vägtrafiken och Sverige har den högsta andelen 
förnybar energi i transportsektorn i hela Europa. År 2019 stod förnybar energi för 
preliminärt 23 procent av energianvändningen inom vägtrafiken vilket är en ökning jämfört 
med tidigare år. I juli 2018 började reduktionsplikten för bensin och diesel att gälla i 
Sverige. Framtida reduktionspliktsnivåer efter 2020 kommer att beslutas under 2020. Inom 
sjöfart och luftfart är andelen förnybart fortfarande mycket låg.  

Sammantaget har utsläppen från vägtrafiken minskat med cirka 22 procent mellan 2010 och 
2019. Minskningen under 10-talet beror framförallt på energieffektivisering av fordon och 

                                                            
v Effektivisering enligt den standardiserade provmetoden, NEDC 



Sida 18 (114) 

att en ökad andel biodrivmedel har ersatt bensin och diesel. Den ökade personbils- och 
lastbilstrafiken har dock motverkat denna utveckling. Utsläppen av växthusgaser bedöms 
minska med cirka 40 procent mellan 2010 och 2030 med dagens fattade beslut.  Det 
motsvarar ca 2 procent per år och takten behöver öka till åtta procent för att nå målet 2030 
(se figur 2).  

 

Figur 2 Utsläpp av växthusgaser från vägtrafik med prognos med idag fattade beslut. 

 

Den svarta linjen visar den historiska utvecklingen för vägtrafikens utsläpp av koldioxid. 
Den grå linjen visar utvecklingen om dagens fordon och drivmedel används även i framtiden 
tillsammans med trafikutvecklingen enligt Trafikverkets basprognos 2018. Den mörkt röda 
linjen i mitten visar utvecklingen med dagens beslutade styrmedel och åtgärder. Detta 
inkluderar bonus-malus, beslutad reduktionsplikt fram till 2020 samt EU:s koldioxidkrav 
för såväl lätta som tunga fordon. Den ljust röda linjen längst ner visar målsättningen enligt 
klimatmålen för 2030 och 2045.   

Utsläpp från produktion, drift och underhåll 

Energianvändning och utsläpp från trafiken, dvs från drift av fordon och farkoster, räknas 
till transportsektorn medan energianvändning och utsläpp från produktion, underhåll och 
återvinning av fordon räknas till industrisektorn. Om man lägger ihop klimatpåverkan från 
trafiken med klimatpåverkan från byggande, drift och underhåll av infrastruktur samt 
produktion, underhåll och återvinning av fordon är en grov bedömning att det senare står 
för cirka 15 procent av utsläppen från vägtrafiken11. Med ökad grad av elektrifiering, som ger 
lägre utsläpp vid drift och högre utsläpp från produktion av batterier, bedöms denna andel 
öka.  

På motsvarande sätt ger byggande, drift och underhåll (och eventuell nedläggning) av 
infrastruktur upphov till energianvändning och utsläpp vilka räknas till bygg-och 
anläggningssektorn. För väg- och järnvägsinfrastruktur kommer en stor del av utsläppen 
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från produktion av cement, stål och asfalt samt de drivmedel som används av 
arbetsmaskiner och fordon i entreprenader. Om man lägger ihop klimatpåverkan från 
trafiken, fordonen och transportinfrastrukturen bedöms den senare  stå för cirka 7 procent 
av utsläppen från vägtransportsystemet12. För järnvägen är andelen högre eftersom tågtrafik 
har låg klimatpåverkan.  

Trafikverket har som mål att växthusgasutsläppen från infrastrukturhållningen ska minska 
med 15 procent till 2020, med 30 procent till 2025 och med 50 procent till 2030, jämfört 
med 2015. Målet är en klimatneutral infrastruktur senast till 2045. Sedan 2016 omsätts 
dessa mål successivt i krav i upphandlingar. Mer om detta i kapitel 9.  
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3. Om styrmedel, åtgärder och effekter 

Minskad klimatpåverkan från transportsektorn kan delas in i tre områden:  

 Elektrifierade och energieffektivare fordon, fartyg och flygplan samt 
energieffektivare användning av dessa ökar energieffektiviteten per utfört 
trafikarbete. 
 

 Förnybar energi i form av el, biodrivmedel och på sikt även vätgas och 
elektrobränslen som energibärare. 

 Ett mer transporteffektivt samhälle med minskat trafikarbete med personbil, lastbil 
och flyg. Detta kan ske både genom överflyttning till mer energieffektiva färdmedel 
och trafikslag och genom att transporter effektiviseras, kortas eller ersätts helt.  

 

Genomgången av styrmedel, åtgärder, potentialer och effekter i denna rapport följer 
genomgående denna indelning. Med styrmedel menas här det som får åtgärder att ske. 
Åtgärden är själva förändringen, exempelvis att man bygger tätare, att biltillverkarna tar 
fram energieffektivare bilar, att konsumenterna väljer energieffektivare bilar eller att 
privatpersoner väljer att gå med i en bilpool. Det ger upphov till en effekt på utsläppen av 
växthusgaser. Ofta innebär det också andra effekter på de transportpolitiska målen.  

Styrmedel kan delas in i olika typer, exempelvis administrativa (lagstiftning, regleringar och 
avtal), ekonomiska (skatter, avgifter och subventioner) eller informativa (upplysning, 
marknadsföring). Styrmedel kan vidare även kategoriseras efter hur generella respektive 
specifika de är. Drivmedelsskatt är exempelvis ett förhållandevis generellt styrmedel som 
kan påverka både färdmedelsval och energieffektivitet på fordonen. Ett exempel på mer 
specifikt styrmedel är koldioxidkraven på nya fordon inom EU som styr mot ökad 
energieffektivitet och elektrifiering. 

Styrmedel kan finnas på olika geografisk skala. Vad gäller fordon finns i stor utsträckning 
gemensamma regelverk inom EU och i en del fall även på global skala. Exempel på den 
nationella nivån är drivmedelsskatter och fordonsskatt. Regionen ansvarar för planering av 
kollektivtrafiken och länsplanerna för transportinfrastruktur. Kommunen har bland annat 
ansvaret för den fysiska planeringen på kommunal nivå.  

Nationella styrmedel kan verka direkt på en individs eller en organisations beteende. Stöd 
och andra styrmedel från den nationella nivån till kommunerna, såsom stadsmiljöavtal och 
regelverk kring miljözoner, kan också påverka kommunen som i sin tur genomför åtgärder 
eller inför styrmedel som verkar i nästa led.  

Figuren nedan illustrerar sambanden mellan styrmedel, drivkrafter, åtgärder och effekter. I 
nästföljande kapitel beskrivs styrmedel. Sedan följer ett kapitel kring de möjliga 
potentialerna i åtgärder för elektrifiering och energieffektivisering av fordon, fartyg och 
flygplan, förnybar energi samt minskat trafikarbete. Potentialerna är en samlad bedömning 
baserat på såväl styrmedel och åtgärder som andra omvärldsförutsättningar.  
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Figur 3 Samband mellan styrmedel, drivkrafter, åtgärder och effekter. 

 

Styrmedel kan påverka samhällsutvecklingen. Samtidigt kan åtgärderna (förändringen) 
drivas fram både av styrmedel men även av annan samhällsutveckling. För att nå 
klimatmålen behöver aktörer i samhället reagera på styrmedel som direkt eller indirekt 
leder till val av klimateffektiva färdmedel, energieffektivare fordon och förnybar energi. I 
denna rapport görs ingen ansats att kvantitativt beskriva kopplingen mellan styrmedel och 
åtgärder. Dessa kopplingar är i verkligheten sannolikt relativt komplexa. Ett exempel kan 
vara högre drivmedelsskatter (styrmedel) som kan bidra till att man som individ vill bo mer 
centralt och kollektivtrafiknära. Samtidigt arbetar kommunen med förtätning och regionen 
med förbättrad kollektivtrafik (styrmedlen fysisk planering respektive upphandlad 
kollektivtrafik) som leder till åtgärden förtätning och förbättrad kollektivtrafik. Den faktiska 
effekten i minskat trafikarbete hos individen kan i detta fall vara ett samspel mellan 
bränsleskatt, fysisk planering, upphandlad kollektivtrafik och den genomförda åtgärden 
förtätning.  

Styrmedel och åtgärder påverkar nödvändigtvis inte bara ett område utan flera. Exempelvis 
kan en skärpt reduktionsplikt leda till högre drivmedelspriser, vilket på samma sätt som en 
ökad bränsleskatt påverkar körkostnaderna och därmed trafikarbetsutvecklingen.  

Genomgången av styrmedel och åtgärder ger en ögonblicksbild. Nya åtgärder, styrmedel och 
initiativ tillkommer i en allt snabbare takt. Klimatpolitiska rådet har tillsammans med flera 
myndigheter och Vattenfall tagit initiativ till ett verktyg, Panorama, som ska göra det lättare 
att följa med i utvecklingen och också lämna förslag på ytterligare aktiviteter som behövs i 
omställningen13. Styrmedel och åtgärder som diskuteras inkluderar både befintliga och nya.  
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4. Styrmedel för att nå klimatmålen 

Detta kapitel beskriver översiktligt styrmedel för att nå klimatmålen. I tabellen nedan ges 
exempel på styrmedel för att nå klimatmålen indelade på de tre områdena energieffektiva 
fordon, förnybar energi respektive minskat trafikarbetet med bil, lastbil och flyg samt en 
kolumn med övergripande styrmedel med styrmedel som kan riktas mot samtliga områden. 
Tabellen syftar inte till att vara heltäckande. 

Tabell 1. Exempel på styrmedel för att nå klimatmålen 

Övergripande  Energieffektiva fordon  Förnybar energi  Transporteffektivt 

samhälle 

Bränsleskatt  

Forskning, 

andra statliga 

stöd och bidrag  

Informations‐ 

och kunskaps‐

höjande 

åtgärder  

Upphandling  

EU‐krav på lätta och tunga 
fordon  

Bonus‐Malus 

Elbusspremie och 

klimatpremie  

Märkningssystem och 

miljöbilsdefinition 

Miljözoner 

Reduktionsplikt 

Stöd för produktion, 

exempelvis genom 

investeringsstöd och stöd 

till demonstration 

Styrmedel för att främja 

infrastruktur för förnybara 

drivmedel (inkl. el och 

vätgas) 

Kilometerskatt 

Miljökompensation och 

ekobonus 

Reseavdrag/skattereduktion 

för arbetsresor 

Statlig 

infrastrukturplanering 

Kommunala planer och 

program 

Regionala 

kollektivtrafikprogram 

Statlig medfinansiering 

genom stadsmiljöavtal m.m. 

   

Övergripande styrmedel 

Bränsleskatt 

Med bränsleskatter menas här både koldioxid- och energiskatt. Inom många sammanhang 
har koldioxidskatten lyfts upp som central i omställningen till ett fossilfritt samhälle. En 
koldioxidskatt har fördelen att den påverkar såväl trafikarbete som energieffektivisering och 
elektrifiering. Koldioxidskatten har dock ingen styrande effekt på andelen biodrivmedel i 
bensin och diesel. I och med införandet av reduktionsplikten beskattas fossila och 
biobaserade bränslen lika inom ramen för systemet. De biodrivmedel som ligger utanför 
reduktionsplikten är fortsatt befriade från koldioxidskatt och energiskatt. Vissa år har dock 
Sverige varit tvunget att införa energiskatt även på vissa rena och höginblandade 
biodrivmedel på grund av EUs statsstödsregler.  

En höjning av bränsleskatten leder till att bilanvändningen minskar och till att folk väljer 
mer energieffektiva bilar vid bilköp. För det sistnämnda kan det särskilt på sikt innebära att 
man väljer elbilar i högre grad om bränslepriset höjs. Den minskade bilanvändningen 
innebär en minskning av det totala resandet men också att man väljer andra färdsätt som 
inte påverkas i lika hög grad av bränslepriset, exempelvis gång, cykel och kollektivtrafik.  
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Intäkterna från bränsleskatter kommer framöver att minska genom ökad 
energieffektivisering och elektrifiering av fordonsflottan. I takt med omställningen kommer 
också möjligheten att internalisera andra externa effekter än utsläpp, som t ex vägslitage, via 
bränsleskatter att minska. 

Forskning, andra statliga stöd och bidrag 

Forskning och innovation bidrar till att ta fram ny kunskap och hitta nya lösningar på 
transportområdet. Flera myndigheter bedriver forsknings- och innovationssatsningar på 
transportområdet, som har beröring på såväl transporteffektivt samhälle, 
energieffektivisering och förnybar energi. Några exempel listas nedan:  

 Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten 
och fordonsindustrin. Samarbetet finansierar gemensamt forskning, innovation och 
utveckling inom miljö och säkerhet. Satsningen innebär forskning och utveckling för 
cirka 1 miljard kronor per år, varav hälften finansieras med statliga medel. 

 I den nationella planen för transportsystemet 2018–2029 är 8,2 miljarder kronor 
avsatta till forskning och innovation. Medlen fördelas på samtliga trafikslag och 
utgår från ett sammanhållet transportsystem. 

Staten kan betala ut ekonomiskt stöd och bidrag för att främja vissa typer av verksamheter 
som man bedömer bidrar till att nå ett visst mål. Exempel på stöd och bidrag för att nå 
transportsektorns klimatmål är Klimatklivet, Stadsmiljöavtal och Laddahemma-stödet. I del 
2 av denna rapport görs en genomgång av de stöd och bidrag som Trafikverket 
administrerar. 

Informations och kunskapshöjande åtgärder 

Informationsåtgärder kan i vissa fall påverka beteendet så att konsumenter och näringsliv 
gör val med mindre klimatpåverkan. Exempel på informationsåtgärder är 
Konsumentverkets webbsida  Hallå konsument samt obligatorisk klimatdeklaration för 
flygresor.  

Trafikverket har även getts i uppdrag om att genomföra informationsåtgärder och 
kunskapshöjande åtgärder för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Detta 
beskrivs mer i kapitel 12.  

Upphandling 

Offentlig upphandling har goda möjligheter att bidra till minskade utsläpp från 
transportsektorn, både från trafiken och från infrastrukturen. Krav i offentlig upphandling 
kan dels främja produkter med lägre utsläpp, dels skapa marknader för nya lösningar. 
Exempel är Trafikverkets klimatkrav på transportinfrastruktur (se kapitel 9) samt 
utsläppskrav på transporter.  
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Energieffektivisering av fordon 

EU-krav 

Sedan ett antal år tillbaka finns koldioxidkrav på biltillverkarna som innebär att nya 
personbilar inom EU i snitt ska klara 130 g/km till 2015 och 95 g/km till 2021. För lätta 
lastbilar är motsvarande krav 175 g/km till 2017 och 147 g/km till 2020. Under 2019 
beslutades om ytterligare krav på bilfabrikanterna med minskningar för nya personbilar på 
15 procent till 2025 och 37,5 procent till 2030, jämfört med 202114. För lätta lastbilar är 
kravet på reduktion detsamma som för personbilar till 2025 medan det till 2030 är 31 
procents reduktion.  

Det har tidigare saknats krav på tillverkarna av tunga lastbilar och bussar men under 2019 
fattades beslut även för dessa. Koldioxidutsläppen ska reduceras med 15 procent till 2025 
och med 30 procent till 2030 jämfört med 201915. Kraven omfattar till att börja med fyra 
lastbilstyper som står för 60 till 70 procent av utsläppen från tunga lastbilar inom EU. 
Kraven ger även incitament för noll- och lågemissionsfordon, där även tunga bussar kan 
räknas med.  

Bonus-Malus 

Bonus-malus-systemet infördes för personbilar och lätta lastbilar 1 juli 2018. Från och med 1 
januari 2020 kommer utsläppsvärden enligt WLTP-körcykeln att utgöra grund för systemet. 
Vid övergången görs en justering av gränsen för klimatbonusbil från 60 g/km till 70 g/km. 
Någon justering av starten för malus från 95 g/km kommer däremot inte göras. I 
klimathandlingsplanen aviserar regeringen en översyn av systemet under 2020.  

Elbusspremie och klimatpremie för tunga lastbilar 

För tunga fordon har den tidigare elbusspremien utökats till tunga lastbilar och 
arbetsmaskiner. Det ger ett incitament för introduktion av eldrivna tunga fordon och 
arbetsmaskiner. Det kan även behövas någon form av nationellt styrmedel för att driva på 
effektiviseringen av tunga fordon, framför allt lastbilar, som inte drivs på el så att dessa 
effektiviseras minst lika mycket som inom EU. 

Märkningssystem för energieffektiva fordon med låga utsläpp 

Ett märkningssystem för fordon liknande den för vitvaror kan underlätta för konsumenter. 
Initiativ har tagits inom Miljömålsrådet vilket resulterat i att Konsumentverket infört ett 
klimatindex på sin sida Bilsvar. Det finns dock inga krav på biltillverkare och återförsäljare 
att använda detta i reklam eller bilhallar. I klimathandlingsplanen aviserar regeringen ett 
uppdrag till lämplig myndighet att ta fram ett märkningssystem för lätta fordon. I 
Trafikverkets uppdrag om informationsåtgärder och kunskapshöjande åtgärder för 
omställning till fossilfrihet ingår att öka kunskapen om att äga och köra laddbara fordon.  

Miljöbilsdefinition för statliga myndigheters bilval 

Transportstyrelsen har lämnat underlag till ny miljöbilsdefinition som underlag till 
Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. 
Något konkret förslag lämnades dock inte, vilket innebär att det nu saknas en 
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miljöbilsdefinition efter att bonus-malus har införts. En ny miljöbilsdefinition som underlag 
för myndigheters bilval håller på att tas fram inom regeringskansliet.  

Miljözoner 

Lokalt kan miljözoner ge ytterligare incitament energieffektiva fordon. Regeringen har 
beslutat om två nya miljözoner som kan tillämpas av kommuner fr.o.m. 1 januari 2020: en 
zon med krav på att lätta fordon till att börja med måste klara minst Euro 5 och en där 
endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon får köra. Även andra lokala styrmedel kan 
användas, så som gröna körfält, undantag från trängselskatt och fri parkering.  

Andra exempel på styrmedel för energieffektivisering av fordon  

Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera förutsättningarna för ett nationellt 
förbud för försäljning av nya bensin- och dieselbilar från och med 2030. Utredningen ska 
också analysera hur motsvarande förbud kan åstadkommas inom EU, liksom när fossila 
drivmedel kan fasas ut. Utredningen ska redovisas senast 1 februari 2021. 

Även för övriga trafikslag behövs styrmedel för att få till energieffektivare fordon och fartyg. 
Inom SOFT-samarbetet föreslogs en statlig riskavtäckningsfond som kan användas som 
garanti för rederier och hamnar vid investeringar i teknik för att minska klimatpåverkan 
från sjöfarten, samt en CO2-fond för att stödja teknik som helt eller delvis finansieras av 
näringen själva. 

Förnybar energi 

Reduktionsplikt 

Reduktionsplikten som infördes 2018 är i nuläget det huvudsakliga styrmedlet för förnybara 
drivmedel. Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer är skyldiga att successivt 
minska klimatpåverkan från bensin och diesel ur ett livscykelperspektiv, enligt uppsatta 
nivåer för olika år. Det görs genom att blanda in hållbara biodrivmedel. Genom att allt 
drivmedel är fullt beskattat med koldioxid- och energiskatt inom reduktionsplikten, är det 
inte sannolikt att reduktionsnivåerna överskrids så länge produktionskostnaden är högre för 
biokomponenterna jämfört med deras fossila motsvarigheter. Energimyndigheten har på 
regeringens uppdrag under 2019 utvärderat reduktionsplikten och föreslagit nivåer för 
2030. För diesel har man föreslagit en reduktionsplikt på 65,7 procent till 2030 och för 
bensin 28 procent16. Det motsvarar en gemensam reduktionsplikt på 56,7 procent. 
Motsvarande nivåer år 2020 är 21 procent för diesel och 4,2 procent för bensin. Utöver 
reduktionsplikten kommer nya regler träda i kraft under 2020 som ger konsumenter 
tillgång till miljöinformation om drivmedel vid tankstationer. 

Fortsatt skattebefrielse för höginblandade och rena biodrivmedel  

Höginblandade och rena biodrivmedel ligger utanför reduktionsplikten och har för 
närvarande skattebefrielse fram till utgången av 2020. Sverige har ansökt om förlängning av 
detta. En översyn av EU:s energiskattedirektiv pågår också.  
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Styrmedel för ökad produktion 

För produktion av biodrivmedel finns i dagsläget inte några specifika styrmedel utöver de 
statliga stöd som ges genom forskning, utveckling och demonstration. 
Biogasmarknadsutredningen föreslog i sitt betänkande, som presenterades i december 2019, 
dels produktionsstöd, dels lån och garantier för att öka produktionen av biogas17. Liknande 
styrmedel skulle kunna vara intressanta även för andra typer av biodrivmedel.  

Styrmedel och stöd för infrastruktur för el och biodrivmedel 

Vad gäller infrastruktur för el samt rena och höginblandade biodrivmedel finns delvis 
styrmedel och stöd på plats, såsom klimatklivet18 och ladda hemma-stöd. För 
laddinfrastruktur till tunga bussar och lastbilar kan de ingå ett paket med andra åtgärder 
och som motprestation i stadsmiljöavtal.  

Trafikverket redovisade i juni 2018 en översyn av hur tillgången till laddinfrastruktur längs 
större vägar kan främjas. Under perioden 2020-2022 har Trafikverket fått i uppdrag att 
ansvara för stöd till publika stationer för snabbladdning längs större vägar. Anslaget är på 
50 miljoner kronor per år. I den nationella planen finns upprättande av en elvägspilot med. 
Trafikverket kommer att ta fram en införandeplan för elvägar som underlag för beslut 2022. 
Vidare aviserade regeringen i budgeten för 2020 att den avser att tillsätta en 
elektrifieringskommission för att påskynda arbetet med elektrifiering av transportsektorn.  

Andra exempel på styrmedel för förnybar energi 

Konjunkturinstitutet har fått i uppdrag att utreda förutsättningar för och 
kostnadseffektiviteten i att konvertera befintliga fordon till lågutsläppsfordon så att de kan 
drivas med el eller förnybara drivmedel. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 
juni 2021. 

Biojetutredningen lämnade i början av 2019 sitt betänkande där huvudförslaget är att en 
reduktionsplikt införs för flygbränsle19. Regeringen avser enligt klimathandlingsplanen att 
återkomma med ett förslag. Regeringen avser även att analysera motsvarande 
förutsättningar för sjöfarten. Sjöfart liksom järnväg är generellt undantagna skatt. Det finns 
förslag att utvidga skattenedsättningen för el även till mindre fartyg samt lindragna elfärjor. 

Transporteffektivt samhälle 

Kilometerskatt 

En kilometerskatt har, jämfört med en bränsleskatt, fördelen att den kan differentieras i tid 
och rum och utifrån fordonsegenskaper. En ersättning av en del av bränsleskatten med en 
kilometerskatt skulle då kunna motiveras av fördelningspolitiska skäl. Det finns även andra 
sätt att hantera fördelningseffekterna av höjda bränsleskatter, exempelvis genom lägre 
skatter eller stöd till de delar av landet eller grupper som drabbas mest.  

Ett annat skäl till en kilometerskatt är att även elfordon ger upphov till buller, olyckor och 
partikelemissioner från vägbana och däck, vilket en kilometerskatt kan fånga upp.  
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För tunga transporter lyfter åkerinäringen20 att kilometerskatt i kombination med 
bränsleskatter kan vara att föredra av konkurrensskäl, jämfört med att enbart höjda 
bränsleskatter. Utländska åkare tankar redan i dag ofta billigare bränsle utomlands innan de 
kommer till Sverige. Med höjda bränsleskatter i Sverige, relativt angränsande länder, skulle 
detta beteende sannolikt öka och ytterligare försämra konkurrensvillkoren för svenska 
åkare. En kilometerskatt skulle däremot påverka den svenska och utländska åkaren lika. 
Kilometerskatten, och det system den skulle kräva, möjliggör dessutom en bättre kontroll av 
efterlevnad av regelverk för lastbilstransporter.  

För tunga lastbilar finns inriktning för avståndsbaserad skatt framtagen av regeringen21. 
Regeringen har under våren 2020 utsett en särskild utredare som ska undersöka hur ett nytt 
miljöstyrande system för godstransporter på väg kan utformas22. 

För lätta fordon har regeringen inte tagit något initiativ. Ett forskningsprojekt har dock 
genomförts av bland annat IVL inom området23. 

Riktade styrmedel för järnväg och sjöfart 

Att införa en kilometerskatt för tunga lastbilar kommer ta tid från beslut till att systemet 
finns på plats. För att indirekt ta hänsyn till lastbilstrafikens externa effekter kan det vara 
motiverat att använda andra styrmedel fram tills en kilometerskatt finns på plats. 
Förnärvarande finns en miljökompensation för järnväg och ekobonus för sjöfart med syfte 
att öka andelen transporter med dessa trafikslag. En bredare eko-bonus har också utretts av 
Trafikanalys24.  

Färdmedelsneutral skattereduktion 

Nuvarande reseavdrag har fått kritik för att det gynnar bilpendling för höginkomsttagare i 
storstadsregioner. I juni 2019 kom Reseavdragskommittén med ett förslag på att 
reseavdraget ersätts med en färdmedelsneutral avståndsberoende skattereduktion. 
Övergången från ett avdrag på skatten till en skattereduktion innebär att istället för att 
avdraget berott på marginalskatten och därmed varit högre för höginkomsttagare, så är 
skattereduktionen lika för alla oavsett inkomst (förutsatt att skattereduktionen inte är högre 
än den inbetalade skatten). Dagens reseavdrag är vidare kostnadsbaserat, det vill säga att 
avdraget görs utifrån de faktiska kostnaderna där det också finns en lägsta nivå för vilket 
avdrag som får göras. Denna nivå har legat på ett belopp som gjort att avdrag för 
kollektivresor sällan blivit aktuella, då dessa kostnader även vid daglig pendling till arbetet 
legat strax under lägsta nivån. För bilresor har det däremot varit enklare att få avdrag. 
Förslaget innebär att skattereduktionen blir oberoende av färdsätt och kostnader för resan 
och istället beror på avståndet. Skattereduktionen föreslås få en undre och en övre gräns 
samt en nivå på avdraget per kilometer. Det föreslås även ett tillägg vid bristfällig 
kollektivtrafik.  

Enligt utredningen skulle förslaget minska utsläppen från arbetsresor med 220 000 ton. Det 
motsvarar en minskning av de arbetsrelaterade bilresornas trafikarbete på 11 procent eller 
2,1 procent av det totala personbilsresandet i landet. Ytterligare potential i minskat 
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trafikarbete med bil finns i att helt avskaffa reseavdraget, detta skulle dock enligt 
utredningen ge negativa effekter på arbetsmarknad och regional utveckling. 

Statlig transportinfrastrukturplanering 

I klimathandlingsplanen skriver regeringen att underlaget till infrastrukturplanering bör 
visa hur investeringar bidrar till möjligheterna att nå klimatmålen. Regeringen avser även 
att prioritera kostnadseffektiva steg 1- och steg 2-åtgärder. Vad detta innebär i praktiken är 
dock oklart för närvarande.  

Inom ramen för Miljömålsrådets arbete har myndigheterna tagit fram ett förslag till 
utvecklad planeringsprocess, Transportplanering 2.0, som överlämnades till regeringen 
hösten 2018.  

Kommunala och regionala planer och program 

Kommunerna har en viktig roll i planeringen av städer. Även regionerna har en viktig roll 
som ansvariga för kollektivtrafikförsörjningen och den regionala infrastrukturplaneringen.  

För kommunerna är tillgång till parkering och parkeringsavgifter ett viktigt styrmedel. 
Tillgången kan styras vid nyetablering genom maxtal och flexibla parkeringstal. På 
parkering som ägs av kommunen och på gatumark har kommunen utöver att minska 
mängden parkering också möjligheter att styra genom högre parkeringsavgifter.  

I den strategiska planen för omställning till fossilfritt transportsystem föreslås ett 
stadstrafikmål 25. Det skulle förtydliga riktningen för samhällsutvecklingen och ge något 
som olika aktörer inom samhällsplaneringen kan enas kring. Det finns i nuläget inga 
specifika nationella mål för minskad biltrafik i städer som exempelvis i Norge, som har ett 
nollväxtmål för biltrafik i städer. Detta innebär att ökade behov av transporter i städer ska 
tillgodoses genom gång, cykel och kollektivtrafik och är ett styrande mål för såväl staden 
som den nationella infrastrukturplaneringen. Det mål om ökad andel gång, cykel och 
kollektivtrafik som införts i Sverige (se kapitel 2) är mindre långtgående, åtminstone på kort 
sikt, och har inte samma styrning som i Norge.  

Stadsmiljöavtal och annan statlig medfinansiering 

I beslutet om nationell transportplan för 2018–2029 finns stadsmiljöavtal med en budget på 
12 miljarder under planperioden. Stöd kan ges till infrastruktur för cykel, kollektivtrafik och 
hållbara godstransportlösningar i städer. Enligt klimathandlingsplanen ska 
stadsmiljöavtalen utvecklas och effektiviseras för att bland annat främja alternativ till bil i 
städer. Förutom statlig medfinansiering via stadsmiljöavtal finns det möjlighet för 
kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter att söka statlig medfinansiering via 
förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. Se även kapitel 11. 

Andra exempel på styrmedel för minskad trafik med bil, lastbil och flyg 

I regeringens klimathandlingsplan26 finns ytterligare förslag på styrmedel för ett mer 
transporteffektivt samhälle, bland annat översyn av förmånsvärdet för bilar, miljöstyrande 
start- och landningsavgifter för flyget och att Sverige ska driva på för att flygbränsle ska 
kunna beskattas.  
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Transportbidrag för att kompensera företag i de nordligaste länen är ett befintligt 
styrmedel som skulle kunna förändras och inkludera klimataspekter.   
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5. Potentialbedömning av styrmedel och 
åtgärder 

I detta kapitel görs en bedömning av potentialen för varje område att bidra till klimatmålen 
för transportsektorn. I sammanhanget behöver även den mängd energi som åtgår för 
produktion, underhåll och återvinning av fordon och infrastruktur samt produktion och 
distribution av drivmedel beaktas. Detta ingår inte i potentialbedömningarna.   

Energieffektivisering 

Energieffektiviteten i systemet kan öka genom mer energieffektiva fordon och genom att 
dessa används på ett mer energieffektivt sätt. De styrmedel som styr i riktning mot högre 
energieffektivisering redovisades i kapitel 4. Potentialerna i detta kapitel är framtagna av 
Trafikverket och bygger på flera olika underlag i kombination med egna analyser 27, 28, 29,30. 

Lätta vägfordon 

Effektiviseringen av fordonsflottan beror på hur effektiva de nya fordonen blir, men också 
på energieffektiviteten hos de fordon som ersätts och skrotas. Effektiviteten hos fordon 
bestäms framför allt av färdmotståndetvi, det vill säga hur mycket energi som åtgår för att 
flytta fordonet, och effektiviteten i motor och transmission. En allt större del av energin 
åtgår dock också till olika hjälpsystem som har mindre att göra med framdrift, till exempel 
luftkonditionering. En övergång till eldrift innebär en kraftig effektivisering genom den 
högre verkningsgraden som elmotorn har, men också genom att tillvarata 
retardationsenergi.  

I tabell 2 sammanfattas bedömningen som görs i detta avsnitt. Dels redovisas utvecklingen 
av lätta fordons energieffektivisering med beslutade styrmedel och dels potentialer för ökad 
energieffektivisering med förstärkta styrmedel.  

 

 
   

                                                            
vivivi Färdmotståndet kan för vägfordon delas upp i luftmotstånd, rullmotstånd och 
accelerationsmotstånd, där det senare huvudsakligen styrs av vikt. Viktoptimering har större 
betydelse i tätort där accelerationsmotståndet dominerar än på landsbygd. 
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Tabell 2 Bedömning av effektivisering av lätta fordon (fordonspark) i Sverige, dels med beslutade 

styrmedel och dels potential till energieffektivisering med starkare styrmedel. Procentuell reduktion 

jämfört med 2017. 

  

Beslutade styrmedel 
 

Potential med starkare 
styrmedel 
 

 2030 2040 2050 2030 2040 2050 

 
Fordon 
 

Personbil och 
lätt lastbil  26 48 57 32 62 71 
Personbil och 
lätt lastbil, 
exklusive eldrift 16 32 32 16 32 32 

   Andel eldrift 
av trafik med 
personbil och 

lätt lastbil (%)31 18 38 58 26  67  88  

 
Övrig effektivisering (sparsam körning, lägre hastigheter, 
lättrullande vägbeläggning och vägutformning) 

Personbil och 
lätt lastbil32 0 0 0 10  10 10 

 

Scenarier från EU-kommissionen33 och IEA34 pekar på att EU-kraven för lätta fordon (-37,5 
procent till 2030 jämfört med 2021) skulle kunna nås med en andel laddbara fordon35 på 28 
procent 2030 i nybilsförsäljningen, i kombination med att icke laddbara fordon når 81 g/km 
mätt enligt NEDC. Det inkluderar då även laddhybrider när dessa inte körs på el36. Med 
dagens beslutade politik är bedömningen att Sverige kan följa samma takt som EU-kraven. 
Eftersom Sverige har en något större och tyngre fordonsflotta än EU-snittet, har vi antagit 
att nya icke laddbara bilar når 85 g/km 2030. Omräknat i drivmedelsförbrukning motsvarar 
85 g/km en dieselförbrukning på 3,2 liter per 100 kilometer eller en bensinförbrukning på 
3,7 liter per 100 kilometer. Vad gäller eldrift antas att 30 procent av nya fordons körsträcka 
utgörs av el. Det senare skulle kunna motsvaras av 35 till 45 procent laddbara fordon i 
nybilsförsäljningen 203037. Sett till hela den lätta fordonsparken, inklusive äldre fordon, 
skulle andelen eldrift då kunna bli 18 procent, samtidigt som icke laddbara fordon 
effektiviserades med 16 procent jämfört med 2017 års nivå. Sett till andelen laddbara fordon 
i fordonsparken kan 18 procents andel elkörsträcka motsvara 20–26 procents andel av 
antalet fordon. Intervallet beror på hur stor andel som är laddhybrider och hur stor del av 
deras körsträcka som sker på el. 

Det finns potential för Sverige att nå längre än EU-kraven genom nationella styrmedel. Med 
en förstärkning av bonus-malus, inklusive påverkan på förmånsvärdet, samt utbyggnad av 
laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider, bedömer vi det möjligt att nå en reduktion av 
koldioxidutsläppen med 50 procent för lätta fordon jämfört med 2021, se figur 4. 
Reduktionen antas ske genom en högre andel laddbara fordon, medan effektiviseringen av 
icke laddbara fordon inte påverkas i nämnvärd grad. Det innebär att även i detta fall nås     
85 g/km för nya icke laddbara personbilar till 2030. I kombination med den givna 
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effektiviseringen av icke laddbara fordon kräver det då en el-andel av körsträckan på 44 
procent. Detta skulle kunna motsvara 50 till 65 procent laddbara fordon38.  

Sett till hela den lätta fordonsparken, inklusive äldre fordon, skulle andelen eldrift då kunna 
bli 26 procent till 2030, samtidigt som icke laddbara fordon effektiviserades lika mycket 
som i referensprognosen, det vill säga med 16 procent jämfört med 2017. Sett till andelen 
laddbara fordon i fordonsparken kan 26 procents andel elkörsträcka motsvara 30–37 
procents andel av antalet fordon. Intervallet beror på hur stor andel som är laddhybrider 
och hur stor del av deras körsträcka som sker på el. 

 

Figur 4 Utveckling av nya personbilars energieffektivitet (mätt som koldioxidutsläpp enligt NEDC) för 

att nå en energieffektivisering av personbilsflottan (nya och gamla) med 40 procent till 2030 jämfört 

med 2010. 

Efter 2030 bedömer vi att andelen laddbara fordon kommer att fortsätta att öka i snabb 
takt, se figur 5. En del av elektrifieringen kommer sannolikt ske genom bränslecellsfordon. 
Samtidigt bedömer vi inte att någon ytterligare effektivisering av nya icke laddbara fordon 
kommer att ske. Genom omsättning av fordonsparken, där nya fordon ersätter äldre som 
skrotas, kommer dock energieffektiviteten fortsätta att förbättras även efter 2030.  
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Figur 5 Andel elbilar, laddhybrider och bränslecellsfordon i nyregistreringen av lätta fordon i 

referensscenario med beslutade styrmedel och klimatscenarier med förstärkta styrmedel. 

 

Priset på laddfordon relativt konventionella fordon är en viktig faktor för försäljningen av 
laddfordon. Tidigare bedömningar pekade på att elbilar och laddhybrider skulle bli 
konkurrenskraftiga ur ett livscykelkostnadsperspektiv, jämfört med konventionella fordon, 
omkring 2025. Batterikostnaderna har sedan dess sjunkit snabbare än förväntat och 
lönsamheten kommer därför sannolikt att inträffa tidigare. Även andra  faktorer påverkar 
utvecklingstakten i elektrifieringen39: 

 styrmedel (EU-krav, nationella och lokala krav) 
 prisutveckling kopplad till teknikutveckling, tillgång och efterfrågan 
 modellutbud 
 kundpreferenser (storlek på bil, effekt, möjlighet att dra släp etc.) 
 tillgång till laddinfrastruktur, främst icke-publik 
 bilinnehav (antal bilar i hushållet, hur ofta man byter bil) 
 acceptans och kunskap (räckvidd, laddtid). 

Det som än så länge har haft störst betydelse för marknadsandelen för laddbara fordon i 
olika länder är tillgången till styrmedel, något som inte minst kan studeras i Norge. 
Generellt för EU har nuvarande koldioxidkrav haft stor betydelse för att driva på 
energieffektiviseringen av nya fordon. EU-kommissionen bedömer själva att nuvarande 
koldioxidkrav har stått för 65–85 procent av reduktionen av koldioxidutsläpp från nya 
personbilar och lätta lastbilar, sett för EU som helhet. Utöver faktorer som är kopplade till 
beteendeförändringar och utbud av elfordon på marknaden, är tillgången till 
laddinfrastruktur central för utvecklingen. För laddhybrider har det också stor betydelse för 
om dessa fordon ska köras på el.  
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En sammanställning som Magnus Karlström på Lindholmen Science Park gjort av olika 
prognoser för Energimyndigheten under 201840 visar på marknadsandelar för nya laddbara 
personbilar inom EU på 10–30 procent 2025 och 20–50 procent 2030. Detta kan jämföras 
med andelen laddbara fordon på 28 procent 2030, som bedöms krävas för att nå EU-kraven. 
Prognoserna bygger på modeller som i olika grad tar med styrmedel och laddinfrastruktur. 
Enskilda länder kan ha andelar som är högre än dessa intervall.  

För att konsumenter ska få rätt information, och för att effekten av styrmedel ska bli den 
som var avsedd, är det viktigt att energianvändning och utsläpp i den standardiserade 
provmetoden i snitt överensstämmer med verklig användning. Undersökningar har visat att 
skillnaden i energianvändning i verklig körning jämfört med den standardiserade 
provmetoden inom EU (NEDC) har ökat över tid41. Övergången till den nya provmetoden 
(WLTP) kommer att bromsa denna utveckling, men sannolikt behövs ytterligare utveckling 
av metoden, för att minska gapet. 

Utöver energieffektivisering av fordonet kan även energieffektivisering av användning 
genom mer sparsamt körsätt, bättre hastighetsefterlevnad, vägutformning som uppmuntrar 
detta och vägbeläggningar med lägre rullmotstånd bidra till ytterligare effektivisering. 
Tidigare bedömningar har uppskattat potentialen till omkring 15 procent42 men sannolikt är 
en del av denna potential redan intecknad. En orsak till detta är att sparsam körning ingår i 
förarutbildning för samtliga behörigheter sedan mer än 10 år tillbaka. Utöver de nya 
körkortstagarna får även handledarna kunskap om sparsam körning, genom att det också 
ingår i handledarutbildningen. Ytterligare kunskap förmedlas via professionella 
utbildningar i sparsam körning för de som redan har körkort. Genom EU- krav finns nu 
också stöd i fordonen för sparsam körning, såsom växlingsindikator och färddatorer.  

Sammantaget gör det att vi bedömer att den kvarvarande potentialen i sparsam körning har 
minskat till 10 procent. För att kunna nå det krävs att hastighetsefterlevnad och sparsam 
körning tillämpas i huvuddelen av fordonen – något som underlättas genom införande av 
automatisering.  Infrastrukturen behöver också vid nybyggnad och ombyggnad utvecklas, 
där det är möjligt, så att den understödjer ett sparsamt körsätt och lågt färdmotstånd. Det 
sistnämnda genom vägbeläggningar där däcken rullar lättare.  

Tunga vägfordon 

För tunga fordon har energieffektivitet länge varit en viktig fråga. Under 90-talet bromsades 
denna utveckling upp genom att utveckling och optimering av motorer i högre grad 
fokuserades på att klara allt strängare avgaskrav. Efterbehandlingssystem för avgaserna 
tillkom framför allt i och med Euro IV-kraven, som blev obligatoriska 2005/2006. Detta 
innebar att motorn i större utsträckning kunde optimeras för lägre bränsleförbrukning 
medan efterbehandlingen kunde användas för att minska avgasutsläppen. Inledningsvis 
sades att Euro VI-kraven skulle kunna öka bränsleförbrukningen, framför allt som resultat 
av partikelfiltret. I kombination med andra åtgärder för att effektivisera drivlinan pekar 
dock jämförelser mellan Euro V och VI på att bränsleförbrukningen kunnat minska 
ytterligare. 

Framöver finns en potential i effektivare motorer, hybridisering, elektrifiering och minskat 
färdmotstånd genom lägre rullmotstånd och förbättrad aerodynamik på hytt, påbyggnad och 
trailer. Genom sådana åtgärder kan nya tunga lastbilar bli 30 procent effektivare till 2030. 
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En tredjedel av denna potential skulle kunna nås genom minskat luft- och rullmotstånd på 
påbyggnad och släp43.  

I tabell 3 redovisas åtgärder inklusive potentialer för ökad energieffektivisering av tunga 
fordon.  

Tabell 3 Bedömning av effektivisering av tunga fordon (fordonspark) i Sverige, dels med beslutade 

styrmedel och dels potential till energieffektivisering med starkare styrmedel. Procentuell reduktion 

jämfört med 2017.  

  

Med beslutade styrmedel 
 

Potential med starkare 
styrmedel 

 

 2030 2040 2050 2030 2040 2050 

 Fordon 
Fjärrlastbil och 
landsvägsbuss  18  35  35 18  39  41  
Fjärrlastbil och 
landsvägsbuss, exkl. eldrift 18 35 35  35  35  

   Andel eldrift av trafik 
med fjärrlastbil och 
landsvägsbuss (%) 0 0 0 2  19  35  

Stadsbuss  43 53 54 53  59  59  
     Andel eldrift av trafik 

med stadsbuss (%)  65 70 74 85  100  100 

Distributionslastbil 25 52 56 40  59  63  
 Andel eldrift av trafik 

med distributionslastbil 
(%) 15 60 74 50  85  100 

 

 
Övrig effektivisering (sparsam körning, lägre 
hastigheter, lättrullande vägbeläggning och 
vägutformning) 

Tunga fordon44 0 0 0 10  10 10 

 

Potentialen till elektrifiering av bussflottan bedöms som mycket stor45, särskilt för 
stadsbussar. Det beror dels på att det redan i nuläget kan vara en lönsam åtgärd sett över 
normal avskrivningstid, dels på att det ger andra fördelar i ökad bekvämlighet och lägre 
emissioner av buller och avgaser. Framför allt handlar det om elektrifiering med batterier 
som energilager och laddning vid hållplats eller depå. I Landskrona finns även ett antal 
trådbussar, det vill säga bussar som matas med elektricitet från en kontaktledning ovanför 
bussen. I slutet av 2019 fanns 261 eldrivna tunga bussar i trafik i Sverige46. Bedömningen 
framöver är att denna utveckling kommer att fortsätta och att i stort sett all nyregistrering 
av stadsbussar 2030 är laddbara, sannolikt helt eldrivna. 

Lastbilar i distributionstrafik i städer skulle kunna elektrifieras med batterier som 
energilager. Även en del regionala uppdrag för dessa lastbilar kan ingå i detta. Potentialen i 
detta är relativt stor, även om elektrifieringen sannolikt kommer ske snabbare för 
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stadsbussarna som de delar teknik med. Detta beror bland annat på att bussarnas 
användningsmönster gör det mer lönsamt och att upphandlingskraven är mer långtgående 
när det gäller miljöhänsyn. Distributionslastbilar står bara för cirka 10 procent av tunga 
lastbilars klimatbelastning, och den totala effekten blir därför begränsad.  

Tunga lastbilar som används för långväga godstransport kan teoretiskt använda samma 
lösningar som bussar i kollektivtrafik och distributionslastbilar. Dock innebär både 
depåladdning och tilläggsladdning under sträckan vissa utmaningar genom den mängd 
batterier som måste finnas ombord på fordonet, eller den tid som lastbilen måste stå still 
och ladda. En lösning på detta problem är elvägar. Elvägar innebär att det längs med den 
vanliga vägen finns en infrastruktur för elöverföring som lastbilar och andra fordon kan 
använda för att både ladda batterierna medan fordonet kör och driva fordonet framåt. 
Elvägar kan på detta sätt bidra på sikt till elektrifiering av regionala och långväga 
lastbilstransporter. Huvuddelen av potentialen bedöms dock ligga efter 2030. På sikt kan 
också bränslecellslastbilar stå för en del av elektrifieringen.  

I scenarier med enbart beslutade styrmedel räknar vi med att elektrifiering av tunga lastbilar 
framförallt sker i distributionstrafik medan lastbilar i fjärrtrafik även fortsättningsvis 
förlitar sig på flytande eller gasformiga drivmedel. Med ytterligare åtgärder och styrmedel 
kan dock elektrifieringen av fjärrlastbilar bli betydande genom elvägar, laddbara lastbilar 
och på sikt eventuellt också vätgasdrivna bränslecellsfordon. 

Transportstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten har utrett vilka 
konsekvenser EU-kraven för tunga fordon skulle få för Sverige47. En av de större bristerna i 
EU-kommissionens förslag är att typiska nordiska lastbilar, som är både tyngre och längre 
än vad som tillåts generellt inom EU, behandlas som om de bara kunde bära last som en 
genomsnittlig EU- lastbil. Förslaget bygger också på standardpåbyggnad och 
standardtrailer, vilket gör att vinster som kan göras genom förbättringar av exempelvis 
aerodynamik på dessa eller på mer lättrullande däck på trailern inte kan räknas med. Utan 
dessa möjligheter kommer kraven att leda till att dyrare lösningar, som elektrifiering, 
används för att nå kravet, i stället för mer kostnadseffektiva förbättringar på påbyggnad och 
trailer. Detta är synpunkter som Sverige framför i det fortsatta arbetet med utveckling av 
kraven. En utvärdering av kraven ska göras 2022 och det finns då en möjlighet att rätta till 
saker i regelverket.  

Förutom EU-krav kommer det sannolikt behövas nationella styrmedel för att säkerställa att 
fordon i Sverige energieffektiviseras minst lika mycket som inom EU. De nordiska 
kombinationerna, med längre och tyngre lastbilar som i grunden är mer energieffektiva än 
de europeiska, behöver fortsätta att utvecklas för att bibehålla detta försprång. Genom en 
kombination av EU-regelverket och nationella styrmedel bör en effektivisering av nya tunga 
lastbilar i fjärr- och regionaltrafik på 30 procent kunna nås till 2030, jämfört med 2019, 
även i Sverige. Totalt för fordonsflottan, inklusive gamla fordon, innebär det att tunga 
lastbilar i fjärr- och regionaltrafik kan bli 18 procent effektivare till 2030 jämfört med 2017. 
Detta antagande används i såväl referensscenariot som i de scenarier som når klimatmålen i 
rapporten ”Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter”48.  

Till 2030 kan också de första sträckorna av elväg ha öppnats. En elektrifiering av 50 till 60 
mil skulle kunna innebära att 2 procent av den långväga och regionala trafiken med lastbilar 
går på el. På sikt finns en potential att i storleksordningen 15 procent går på el. Som 
tumregel kan sägas cirka 25 procent av lastbilstrafiken går på 1 procent av de mest 
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trafikerade delarna av det statliga vägnätet, och 50 procent på 5 procent av de mest 
trafikerade delarna av det statliga vägnätet. På elvägnätet kommer det att gå lastbilar som 
bara nyttjar en del av sträckan, och där blir det inte lönsamt att investera i en lastbil för 
elväg med strömavtagare. Det gör att den långsiktiga potentialen till 2050 som anges här, på 
35 procent elektrifiering av fjärr- och regionaltrafiken med lastbilar, sannolikt skulle kräva 
elektrifiering av det statliga vägnätet på i storleksordningen 5 procent eller något mer. 

För stadsbussar och distributionslastbilar i staden innehåller föreslagna koldioxidkrav 
incitament för elektrifiering. Utöver detta finns också incitament i form av 
upphandlingskrav i förslaget till direktiv om rena och energieffektiva fordon, inte minst för 
stadsbussar. Traditionellt har det dock ställts långtgående krav vid upphandling av 
kollektivtrafiken, och en betydande del av omställningen till fossilfrihet har redan skett. 
Framöver kommer dock sannolikt biodrivmedel till viss del ersättas med eldrivna bussar, 
framför allt av kostnadsskäl. Även krav i miljözoner samt EU:s koldioxidkrav för tunga 
fordon som även ger incitament för eldrivna bussar kan driva på utvecklingen. Till 2030 
bedöms i referensscenariot 65 procent av stadsbussarna vara helelektriska. Genom 
ytterligare styrmedel, framför allt genom upphandling, kan detta ökas till 85 procent i 
klimatscenarierna. Det kräver då att alla nya stadsbussar från och med 2025 är 
helelektriska. Genom att avtalen ofta är långa behöver möjlighet till elbussar inkluderas 
redan i dagens upphandlingar. Distributionslastbilarna bedöms ha ett lite långsammare 
införande. I referensscenariot nås andelen 15 procent för fordonsparken till 2030, medan 
potentialen i klimatscenarierna är 50 procent. Inklusive fjärr- och regionallastbilar innebär 
det att 2 procent av lastbilstrafiken går på el 2030 i referensscenariot och 10 procent i 
klimatscenarierna. 

Energieffektivisering och elektrifiering kan åtminstone till att börja med öka kostnaden för 
produktionen av fordonen och priset för kunden. Inräknat lägre energianvändning och 
kostnaderna för detta är det dock oftast lönsamt sett över tid. Återbetalningstiden för en 30-
procentig energieffektivisering av tunga lastbilar har i tidigare utredningar bedömts till cirka 
3 år49. Vid större energieffektiviseringar än detta ökar kostnader och återbetalningstid 
snabbt. Det finns därmed goda möjligheter att uppfylla potentialen, men det krävs ändå 
styrmedel för att skapa större säkerhet på marknaden.  

Liksom för lätta fordon antas det finnas ytterligare 10 procents potential i energieffektivare 
användning. Energieffektiviseringen av användningen bygger på samma förutsättningar 
som för lätta fordon. Dock har de sänkta hastighetsgränserna på landsbygd mindre 
betydelse för tunga lastbilar med släp, eftersom den högsta tillåtna hastigheten ändå är 80 
km/tim. Sparsam körning för personbilar och tunga fordon kan minska utsläppen av 
koldioxid från vägtrafiksektorn med i storleksordningen upp till 10 procent. För att få ut 
hela denna effekt förutsätts förändrade hastighetsgränser, förändrad vägutformning samt 
stödsystem i fordon. På Trafikverkets hemsida finns tips om hur man kör mer sparsamt med 
såväl lätta och tunga fordon som arbetsmaskiner50. 
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Järnväg, sjöfart och flyg 

För inrikes transporter är vägtrafikens utsläpp dominerande (se kap 2). Om däremot 
bunkring till utrikes transporter tas med blir utsläppen från både sjöfarten och flyget 
betydande. För att nå de globala klimatmålen är det viktigt att minska även dessa utsläpp.  

Järnvägstrafikens energianvändning bedöms kunna effektiviseras med cirka 10 procent 
genom exempelvis införande av energimätare och debitering av faktiskt använd energi.51  

För sjöfarten är energieffektiviseringspotentialen jämförbar med den för tunga lastbilar, och 
åtgärderna handlar framför allt om effektivare motorer och minskning av vattenmotstånd. 
För kortare sträckor finns möjlighet till elektrifiering av sjöfart, till exempel när det gäller 
Trafikverkets vägfärjor. Det ökar potentialen i energieffektivisering kraftigt, samtidigt som 
det innebär en enkel övergång till förnybart. Se även kapitel 9. 

Energieffektiviseringen inom flyget uppskattas till omkring 30 procent, enbart genom 
teknisk utveckling av farkosterna. Om även flygledning och handhavande inkluderas kan 
energianvändningen per personkilometer minska med mellan 40 och 50 procent till 203052. 

Siffrorna för flyget är dock från 2009 och en stor del av denna effektivisering är redan 
intecknad. För kortare sträckor och mindre flygplan finns också möjlighet till elflyg vilket 
både innebär en kraftig energieffektivisering och en möjlig övergång till förnybar energi.  

Hur snabbt energieffektiviseringen ger effekt beror även på omsättningstakten. Flygplan och 
lok har en  medellivslängd på uppåt 40 år, för vissa lok upp mot 50 till 60 år, vilket kan 
jämföras med lastbilars medellivslängd på under 10 år. Fartyg ligger omkring 25–30 år. 
Omsättningstakten för motorvagnar är lägre än för lok. För lok är det möjligt att byta ut 
motorer och därigenom får man en effektivisering. Detsamma gäller fartyg i inlandssjöfart 
på Europas floder, och även på flygplan byter man ibland ut motorer. Man byter dock sällan 
ut motorer på större fartyg och i princip aldrig på vägfordon.  

Liksom för vägtransporter finns även en potential i sparsam körning och ökad 
hastighetsefterlevnad för sjöfart, järnväg och flyg. Besparingspotentialen uppskattas till 5–
15 procent. 

Förnybar energi 

Andelen förnybar energi i systemet kan öka genom dedikerade biodrivmedelsfordon, ökad 
inblandning i bensin och diesel eller genom en ökad andel fordon som kan drivas med 
(förnybar) el. Styrmedel för högre andel förnybar energi redovisas i kapitel 4.  

Möjliga utvecklingsspår  

Under 2018 användes 21 TWh biodrivmedel i Sverige, inkluderat biokomponenter i bensin, 
diesel och fordonsgas53. Cirka 16 TWh av detta användes inom vägtrafiken54, och övriga 
delen användes huvudsakligen av arbetsmaskiner. Till 2019 beräknas vägtrafikens andel 
preliminärt ha ökat till 17 TWh. Huvuddelen av använda biodrivmedel importeras även sett 
ur ett nettoperspektiv. Den svenska produktionen av biodrivmedel är cirka 7 TWh55. 
Användningen av el till vägtrafiken ökar snabbt från en mycket låg nivå. Under 2019 
beräknas användningen preliminärt ha varit cirka 0,25 TWh.  
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I nuläget är det framförallt biodrivmedel i form av etanol, FAME, HVO och biogas som 
används som alternativ till fossila drivmedel i transportsektorn. El får succesivt en allt större 
betydelse som drivmedel. Utöver det finns fler alternativ som skulle kunna användas på sikt 
(se även figur 6).  

 

Figur 6 Möjliga alternativ till fossila bränslen fram till 2030. I övre delen av figuren visas olika förnybara 

drivmedelskomponenter. Raden i mitten består av  olika drivmedel inklusive el. och längst  ner olika 

fordon och maskiner. Strecken visar hur drivmedelskomponenter används i olika drivmedel och vilka 

drivmedel som används i respektive fordon och maskiner. Den grå ”ballongen” är ytterligare tänkbara 

kandidater till drivmedel till 2030 och på längre sikt.  

 
Användningen av biodrivmedel i konventionella bensin- och dieselmotorer har fördelen att 
det inte kräver någon ny infrastruktur och att övergången till biodrivmedel inte är 
begränsad av tillgången på fordon som kan använda sådana drivmedel. Det som begränsar 
övergången är tillgången, och därmed priset, på biodrivmedel på marknaden. Exempel är 
etanol och RMEvii som kan låginblandas i bensin respektive diesel och används i 
konventionella motorer. HVOviii kan användas i inblandningar upp till 70–100 procent i 
diesel och köras i konventionella dieselmotorer.  

Biodrivmedel i anpassade fordon har fördelen att de oftast är enklare kolväten och alkoholer 
som ger större utbyte av färdigt drivmedel från den biomassa de produceras av, jämfört med 
de drivmedel som krävs för att kunna höginblanda i konventionella motorer. Nackdelen är 
att det krävs ett utbud av anpassade fordon, åtminstone på den europeiska marknaden, om 
man långsiktigt ska kunna klara av en omställning på detta sätt. Det behövs också en 
utbyggd infrastruktur för tankning. När det gäller det sistnämnda är detta inte lika kritiskt 
för lokala flottor och för bestämda rutter, där det räcker att bygga upp det lokalt. Ett 

                                                            
vii Rapsmetylester 
viii Hydrerade växtoljor 
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exempel på lokala flottor är kollektivtrafik med bussar i staden eller regionalt. Ett exempel 
på bestämda rutter är godstransporter mellan punkt A och B. 

2030 är en relativt kort tid när man beaktar den tid det tar att bygga upp 
produktionskapacitet, från pilotanläggningar till fullskaleanläggningar. För att 
omställningen ska bli effektiv krävs sannolikt att aktörerna samlas kring ett färre antal 
alternativ. Dessa alternativ är med fördel relativt långt utvecklade redan i dag, och i de fall 
de inte kan användas i konventionella motorer behövs en internationell marknad för de 
anpassade fordonen. EU har i sitt infrastrukturdirektiv för drivmedel lyft upp framför allt 
metan i gasform eller flytande form, el och på sikt även vätgas.  

Kostnaderna för att ersätta fossila drivmedel med förnybar energi kan delas upp på 
produktkostnader, distributionskostnader och kostnader för fordon. El har en låg 
produktkostnad, till och med lägre än bensin och diesel, men innebär (än så länge) högre 
kostnader för fordon. Även biogas har relativt låg produktkostnad, inte mycket högre än för 
bensin, men kräver en egen infrastruktur för distribution och tankning samt fordon som är 
speciellt avsedda för bränslet. HVO har högre produktkostnad än diesel och biogas, men 
genom att det kan blandas in i vanlig diesel och användas i samma fordon hålls kostnaderna 
nere. För dagens biodrivmedel är den totala merkostnaden för produktion, distribution och 
och fordon 3–5 kronor per liter jämfört med deras fossila motsvarighet56. Om man enbart 
ser på ökade produktionskostnaderna för drivmedlet, vilket är intressant för drivmedel som 
kan blandas in i vanlig bensin och diesel, är merkostnaden för sockerrörsetanol cirka 1 krona 
per liter, och för HVO och FAME cirka 3 kronor per liter57.  

Potential till inhemsk produktion av biodrivmedel 

Det finns en rad olika bedömningar av potentialen i ökat uttag av biomassa i Sverige. I en 
rapport av Pål Börjesson58 görs bedömningen att uttaget av inhemsk biomassa kan öka med 
40–50 TWh biomassa per år till 2030 och med 70–90 TWh biomassa till 2050. Detta är 
potentialen i ökat uttag från skog, jordbruk och akvatisk biomassa. Svebio59  har en mer 
optimistisk bedömning på 82 TWh i närtid och 147 TWh på längre sikt. Dessa potentialer 
inkluderar även ökat uttag av torv, avfall och marginell biomassa på totalt 18 TWh på såväl 
kort som lång sikt. Sammantaget innebär detta att potentialen i ökat uttag av biomassa till 
bioenergi på kort sikt kan vara 40–82 TWh till 2030 och 70–147 TWh till 2050.  

Denna biomassa kan dock inte i sin helhet användas i form av drivmedel till 
transportsektorn. Specifikt för biodrivmedel gjordes en bedömning på uppdrag av 
Trafikutskottet 2018 där potentialen för produktion av biodrivmedel från inhemska råvaror 
uppskattades till 15–30 TWh till 2030 och 20–30 TWh på längre sikt60. Den lägre siffran, 15 
TWh, anger en försiktig bedömning till 2030, medan man på längre sikt anger 20–30 TWh. 
Utöver vägtrafik ska biodrivmedlen räcka till övriga trafikslag och till arbetsmaskiner. 
Rapporten ger inte någon bedömning av hur denna fördelning bör se ut.  

En ökad produktion av biodrivmedel kräver också att det finns ett uppbygt system med 
anläggningar som kan producera biodrivmedel från biomassan. Dagens inhemska 
produktion av biodrivmedel för transportändamål uppgår uppskattningsvis till omkring 7 
TWh, varav etanol, FAME, biogas och HVO står för relativt lika andelar.  
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Det globala perspektivet 

Flera källor anger att ett hållbart globalt uttag av biomassa ligger i storleksordningen 30 
PWh (30 000 TWh) år 205061. Detta inkluderar råvaror från jordbruksgrödor, skog och 
avfall. Om hänsyn tas till nuvarande trender, olika användningsområden för bioenergi och 
omvandlingsförluster, skulle det kunna ge 3 till 6 PWh biodrivmedel62. Om vi i Sverige 
använde lika mycket som det globala genomsnittet per person, skulle det totalt för Sverige 
innebära en hållbar användning av biodrivmedel på 4 till 7 TWh år 2050. Det kan jämföras 
med den långsiktiga potentialen som nämns ovan att producera biodrivmedel från svenska 
råvaror på 20 till 30 TWh. Den svenska potentialen räknat per person är enligt dessa siffror 
alltså betydligt större än det globala snittet, vilket kan vara rimligt med tanke på Sveriges 
stora naturtillgångar och att vi är ett förhållandevis glest befolkat land. Samtidigt sätter det 
också perspektiv på om vi skulle utnyttja hela den svenska biodrivmedelspotentialen för 
egen användning.  

Potential för användning av förnybar energi 

Enligt det förslag till reduktionspliktsnivåer för 2030 som Energimyndigheten har 
föreslagit, skulle biodrivmedel utgöra 41 TWh av totalt cirka 63 TWh drivmedel (exklusive 
el) till inrikes transporter 2030. En sådan biodrivmedelanvändning skulle sannolikt kräva 
en omfattande nettoimport av biodrivmedel, även om den inhemska produktionen från 
inhemska råvaror skulle öka kraftigt från dagens nivå. Till detta kommer behov av 
biodrivmedel till arbetsmaskiner, flyg och sjöfart. Energimyndigheten har även en 
känslighetsanalys med en elektrifieringstakt som ligger mer i linje med de potentialer som 
anges i föregående avsnitt om energieffektivisering. I denna känslighetsanalys är 
biodrivmedelsanvändningen 32 TWh i stället för 41 TWh. Även detta skulle sannolikt kräva 
betydande nettoimport för att samtidigt täcka behov till arbetsmaskiner, flyg och sjöfart.  

I Trafikverkets rapport ”Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter” redovisas 
ett antal scenarier med bland annat olika användning av biodrivmedel inom vägtrafiken. 
Den minsta användningen fås i scenarier där en minskad personbils- och lastbilstrafik 
kombineras med energieffektivisering och elektrifiering. Den minskade personbils- och 
lastbilstrafiken åstadkoms olika kombinationer av styrmedel som höjer körkostnaderna för 
personbils- och lastbilstrafiken och åtgärder som förbättrar alternativen i ett mer 
transporteffektivt samhälle. I scenarierna minskar behovet av biodrivmedel inom 
vägtrafiken till 13 TWh till 2030 och 8-9 TWh till 2040. Om åtgärder för att minska bil- och 
lastbilstrafiken inte genomförs och trafiken fortsätter att öka enligt Trafikverkets 
basprognosix, behövs 29 TWh till 2030 och 18 TWh till 2040 till vägtrafik. Om  
arbetsmaskiner, järnväg, sjöfart och flyg inkluderas blir behovet större. I dagsläget använder 
inrikes sjöfart och flyg cirka 5 TWh,  bunkringen till utrikes sjöfart och flyg 44 TWh, och 
arbetsmaskiner cirka 16 TWh63.   

   

                                                            
ix Motsvarar ungefär basprognos 2018 
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Tabell 4. Exempel på behovet av biodrivmedel till vägtrafik i olika scenarier, TWh. Källa: Trafikverkets 

scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter. Scenariernas namn i rapporten anges inom 

parentes.64.  

 Med 

beslutad 

politik 

Klimatmålen nås 

med enbart, 

energieffektivisering, 

elektrifiering och 

biodrivmedel (B) 

Klimatmålen nås med en kombination 

av transporteffektivt samhälle, 

energieffektivisering, elektrifiering och 

biodrivmedel (C3, D2 och D3) 

2030 15 29 13 

2040 11 18 8-9 

 

Även om drivmedelsanvändningen från övriga inrikes transporter skulle kunna halveras 
genom effektivisering och elektrifiering, och om arbetsmaskinerna till stor del elektrifieras, 
bedöms cirka 20 TWh biodrivmedel efterfrågas utanför vägtrafiken65. I detta ingår inte 
behovet till sjöfarten som idag använder 36 TWh om man räknar ihop inrikes och utrikes 
sjöfart. 

Med den utveckling av fordonsflottan enligt tidigare avsnitt, där cirka 27 procent av 
trafikarbetet med lätta fordon och cirka 10 procent av trafikarbetet med tunga fordon antas 
vara elektrifierad år 2030, skulle elanvändningen uppgå till 5 TWh. Till 2040 ökar detta till 
15 TWh. Elanvändningen skiljer inte så mycket mellan scenarierna. I scenarier med mindre 
biltrafik och därigenom mindre elanvändning för denna kompenseras det till viss del med 
mer trafik och elanvändning för bussar. En rapport från Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) pekar på att det skulle behövas 10–16 TWh el till 
transporter bortom 203066. I detta ingår även elanvändning till järnväg, som i dag är 2,6 
TWh. Siffrorna kan jämföras med att elproduktionen 2018 var 160 TWh. 

För att klara effekttoppar i elanvändningen vid laddning av elbilar, och på sikt även elvägar, 
finns behov av att förstärka elnätet. Samtidigt kan också laddning av elbilar styras i tid och 
batterierna kan användas för lagring av el på ett sätt som minskar effekttoppar. Det finns 
behov av långsiktig utbyggnad av elnätet även i större skala, för att klara obalansen med 
produktionskapacitet i norr och användning i söder.  

Elektrifiering av transportsystemet kräver en utbyggd infrastruktur för laddning och 
elvägar. En stor del av laddning kommer att ske nattetid vid bostaden Däremot saknas ofta 
möjligheter att ladda bilen nattetid på städernas gatuparkeringar. Körning längre sträckor 
kräver även snabbladdning längs vägen och laddning vid målpunkten. Snabbladdning 
saknas framförallt i Norrlands inland men även i delar av Värmland, Gävleborg och 
Småland. 

Utöver att minska belastningen på klimatet och miljön från användningen av fordon, är det 
viktigt att även minimera belastningen från produktion, underhåll och slutligen skrotning av 
fordon. Det gäller oavsett drivlina, men belastningen är ofta högre från elfordon, framför allt 
genom den del som kommer från batteriet. Grovt kommer klimatbelastningen från 
batteriproduktionen till hälften från utvinning av material såsom litium och kobolt och till 
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hälften från tillverkningen av batteriet67. Genom att producera batterier med förnybar 
energi som insats kan klimatpåverkan från tillverkningen minimeras. Det innebär därför ur 
klimatsynpunkt en klar fördel att förlägga produktionen av batterier till delar av världen där 
tillgången till förnybar el är god.  

Transporteffektivt samhälle  

Åtgärder för ett mer transporteffektivt samhälle drivs av olika typer av styrmedel från 
nationell, regional och lokal nivå och från drivkrafter i form av preferenser, ekonomi, 
befolkning med mera. Styrmedel och åtgärder i samhällsplaneringen som minskar 
bilberoendet kan skapa bättre förutsättningar för omställningen. Om rätt förutsättningar 
finns kan behovet minska av att införa styrmedel som ökar körkostnaderna. Åtgärderna kan 
i så fall långsiktiga förutsättningar för tillgänglighet i ett hållbart samhälle.  

Om enbart bränsleskatter skulle användas för att nå klimatmålet pekar analyser på att det 
krävs mycket höga nivåer68. Flertalet rapporter, bland annat utredningen för fossilfri 
fordonstrafik och samordning för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, visar 
också på att en koldioxidskatt behöver kompletteras med andra åtgärder och styrmedel. Det 
kan även finnas åtgärder med stor betydelse för utsläppen som inte påverkas direkt av 
koldioxidskatten. Det kan exempelvis handla om planer för bebyggelse eller infrastruktur, 
kollektivtrafikinvesteringar och skyltade hastighetsgränser. De kan påverkas på sikt genom 
ändrad efterfrågan men det kan ta lång tid.  

Att planera och utveckla på detta sätt innebär både ökade och minskade kostnader för 
samhället. Kostnaderna för infrastrukturåtgärder för gång, cykel, kollektivtrafik, järnväg och 
sjöfart ökar. Samtidigt kan behoven, och kostnaderna för nybyggda och ombyggda vägar, för 
ökad kapacitet bli mindre om biltrafiken minskar. Kostnader för annan infrastruktur i form 
av vatten och avlopp, el med mera kan också bli lägre i en tätare stad69.   

Persontransporter 

Under de senaste decennierna har prioriteringen vid planering av bebyggelse och 
infrastruktur skiftat från starkt fokus på personbil till att mer utgå från ordningen gång, 
cykel, kollektivtrafik, samordnade godstransporter och i sista hand personbilen. Det gäller 
framförallt i städernas mer centrala delar, medan bilen fortsätter att ha stor betydelse för 
planering i ytterområdena. Men det finns potential att skapa goda alternativ även i 
ytterområdena.  

För att gång, cykel, kollektivtrafik och samordnade godstransporter ska bli 
konkurrenskraftiga behöver den fysiska planeringen kännetecknas av att man bygger tätt, 
centralt och kollektivtrafiknära och med god funktionsblandning. Internationellt brukar 
man prata om ett antal ”D” som har betydelse för hur man reser i städer; density, diversity, 
design, destination accessibility och distance to transit. Det kan översättas till svenska som 
täthet, funktionsblandning, utformning, tillgänglighet med främst kollektivtrafik respektive 
avstånd till kollektivtrafik.  
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Förtätning av staden 

Täthet handlar om antalet invånare per kvadratkilometer markyta. En tätare stad kan ge 
större närhet till olika funktioner där man kan förflytta sig till fots eller med cykel mellan 
olika destinationer. Det finns empiriska studier som visar att med ökad täthet kan 
bilanvändningen minska70. Studier som visar detta finns även för nordiska71 och svenska 
förhållanden72, 73. En viss täthet i städer är också en förutsättning för funktionsblandning 

genom att skapa underlag för butiker och annan service. Med ökad täthet förbättras dessa 
förutsättningar. På samma sätt skapar en hög täthet förutsättningar för att bedriva en bra 
kollektivtrafik. Att bara öka tätheten kommer inte leda till så stor minskning av biltrafiken 
om det inte samtidigt skapas funktionsblandning, utformning för gående och cyklister och 
förbättrad kollektivtrafik.74, 75. 

Förtätning av staden innebär också utmaningar. Det är viktigt att man får kvalitet i 
stadsrummet, att det finns plats för olika samhällsfunktioner och att man inte bebygger 
värdefulla grönytor. Buller är ytterligare utmaning men med lämplig utformning går det att 
hantera. Samtidigt innebär den minskande biltrafiken som resultat av förtätningen att 
källan till buller minskar.  

De strukturella förändringarna som hinner ske till dess att klimatmålen ska vara uppfyllda 
begränsas till vad som kan åstadkommas med tillkommande bebyggelse. Från att det, fram 
till 1990-talet, skett en utglesning i våra städer sker numera en förtätning. Det gäller såväl i 
Sverige som i andra utvecklade länder. Förutsättningarna för att åstadkomma en förtätning 
och hur fort det kan ske varierar mellan olika städer. Städer med stor inflyttning har större 
möjligheter att åstadkomma förtätning över tid än städer där befolkningen inte ökar i lika 
snabb takt. Detta gäller inte bara förtätning utan även andra strukturella förändringar som 
beskrivs nedan. 

Lokalisering centralt och kollektivtrafiknära 

Lokalisering av ny bebyggelse centralt närmare stadskärnan kan minska  bilanvändningen76. 
I större städer kan det även handla om att lokalisera närmare lokala centrum.  

Avståndet till kollektivtrafik har betydelse för om man väljer att utnyttja den77. Med kortare 
avstånd till hållplats ökar användningen av kollektivtrafik samtidigt som man går mer och 
använder bil mindre78, 79. I Trafikverkets och SKRs handbok Koltrast anges ett gångavstånd 
för boende och sysselsatta på mindre än 400 meter som god standard och att det på avstånd 
på mer än 600 meter är få som väljer att ta sig till fots till hållplatsen80. Det finns dock 
osäkerhet i dessa siffror och nyare studier visar på relativt stor spridning i hur långt man går 
till en hållplats81 (se även utformning för gående och cyklister nedan). 

Ökad funktionsblandning 

Funktionsblandning handlar om graden av blandning av bostäder, service och arbetsplatser. 
Större blandning av funktioner kan leda till kortare resor, minskad biltrafik men också till 
att fler resor sker till fots, med cykel och med kollektivtrafik82,83. En blandning av gamla och 
nya bostäder och lokaler där det även finns lägre hyror kan göra att nya företag och service 
lättare kan etablera sig i området. Externa handelsetableringar, men även stora köpcentrum 
i stadskärnan, är ofta motsatsen till funktionsblandning. De ger många gånger upphov till 
längre inköpsresor och genom den goda tillgängligheten med bil är det svårt för cykel och 
kollektivtrafik att konkurrera.  
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Utformning för gående och cyklister 

Hur man utformar olika städer påverkar attraktiviteten för gång och cykel. Om miljön är 
intressant, upplevs trevlig att gå i och erbjuder möjlighet att göra andra ärenden tenderar 
människor att vilja gå längre. Ett ökat fokus på gång, cykel och kollektivtrafik innebär flera 
förändringar i utformningen av infrastrukturen och staden84, exempelvis:  

 Prioritering av gående, cyklister och kollektivtrafik i korsningar.  

 Om möjligt undvika gångtunnlar och broar över vägar och gator för gående utan i 
stället ha passagerna i plan med bilar som passerar i låg hastighet. 

 Gena gångstråk, där stora byggnader och långa kvarter som inte går att gå igenom 
undviks.  

 Stora vägar, järnvägar och vatten bör förses med täta passager.  
 
En sådan utformning kan leda till minskad biltrafik och att man går och cyklar mer85,86,87.  
Utrymmena i städer är mer eller mindre begränsade och plats för att anlägga gågator, 
cykelvägar med mera kan behöva tas från biltrafiken. Detta ger i så fall dubbel effekt genom 
att det förbättrar tillgängligheten och attraktiviteten för gång och cykel samtidigt som det 
minskar utrymmet och tillgängligheten för bilarna.  

Mobility management 

Mobility management handlar om att hitta, utveckla och informera om valmöjligheterna för 
trafikanter att nyttja befintlig infrastruktur på ett mer effektivt och hållbart sätt.  Genom 
beteendeförändring kan mobility management minska bilanvändningen och istället få fler 
att använda resfria alternativ eller gång, cykel och kollektivtrafik88. Störst effekt ger mobility 
management om det kombineras med åtgärder eller styrmedel, till exempel en ny 
cykelinfrastruktur eller förändrat utbud eller pris på parkering. 

Exempel på mobility managementåtgärder är informationsinsatser riktade mot personer 
som normalt använder bil. I dessa informationsinsatser erbjuds bilanvändarna exempelvis 
en möjlighet att prova på kollektivtrafik eller låna en elcykel. Det kan också handla om att 
hjälpa företag att ta fram gröna resplaner för de anställdas resor i tjänsten samt till och från 
arbetet.  

Förbättrad kollektivtrafik 

En attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik som binder ihop staden samt olika städer 
och regioner är en viktig förutsättning för att den ska väljas före bilen. En attraktiv 
kollektivtrafik innebär hög turtäthet och tydliga och gena linjer med konkurrenskraftig 
restid. Ett mått för att bedöma om restiden är konkurrenskraftig är restidskvoten, det vill 
säga förhållandet i restid mellan kollektivtrafiken och bil. En restidskvot på 1,5 eller lägre 
kan anses vara god. Under denna stiger också andelen resande med kollektivtrafik snabbt89. 
För att åstadkomma detta i staden behöver kollektivtrafiken prioriteras i korsningar och ges 
utrymme så att den inte hamnar i köer. Enligt Trafikverkets kriterier vid bedömning av 
ansökningar om stadsmiljöavtal bör utrymme för kollektivtrafikkörfält tas från biltrafiken 
hellre än att skapa helt nya körfält för kollektivtrafiken. På så sätt fås större minskning av 
biltrafiken än om separata körfält för kollektivtrafiken anläggs.  
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Enligt kollektivtrafiklagen ska de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, oftast regionerna, 
ta fram trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. Det är viktigt att dessa program 
harmonierar med en hållbar stadsutveckling beskriven i kommunernas översiktsplaner. 
Stadsmiljöavtalen som beskrivs mer i kapitel 11 förutsätter ett helhetstänkande där den 
hållbara stadsutvecklingen och stödberättigade investeringar i konkurrenskraftig 
kollektivtrafik och cykelinfrastruktur tillsammans leder till ökad andel cykel- och 
kollektivtrafikresor.   

Parkering  

Tillgång till, och kostnad för, parkering påverkar bilinnehav och bilanvändning. Tillgången 
kan styras vid nyetablering genom maxtal och flexibla parkeringstal. På parkering som ägs 
av kommunen och på gatumark har kommunen utöver att minska mängden parkering också 
möjligheter att styra genom högre parkeringsavgifter.  

Miniminormer har hittills varit rådande vilket ställer krav på fastighetsägaren att 
tillhandahålla parkering i form av ett minsta antal parkeringsplatser per lägenhet, per 
anställd eller per kvadratmeter byggnadsyta. Under senare år har detta luckrats upp på 
många håll genom införande av framför allt flexibla parkeringstal. På vissa håll har också 
helt bilfritt byggande provats. Flexibla parkeringstal innebär att man har lägre parkeringstal 
i utbyte mot att byggherren tillhandahåller mobilitetstjänster för de boende. Det kan vara att 
erbjuda kollektivtrafikkort, medlemskap i en bilpool eller tillgång till lådcykel.  

I stadsmiljöavtalen uppmuntrar Trafikverket sökande kommuner att utveckla sin 
parkeringspolicy bland annat genom att använda parkeringsavgifter och flexibla 
parkeringstal som motprestation för att styra mot minskat antal bilar och minskad 
bilanvändning i staden. En kartläggning som gjordes 2017 visade på stort genomslag för 
användning av flexibla parkeringstal hos sökande kommuner90. Boverket har utvecklat en 
vägledning om parkering som verktyg i den hållbara staden91.  

Trafikledning och trafikinformation 

Trafikledning handlar om hur trafiken ska styras i syfte att minimera störningar. Ett verktyg 
i trafikledningsarbetet är trafikinformation som förmedlas till trafikanter och 
kollektivtrafikoperatörer. I begreppet trafikledning ingår utöver trafikinformation även 
signalreglering, variabel hastighetsskyltning samt prioritering av kollektivtrafiken i till 
exempel signalreglerade korsningar. Även prioritering av godstransporter kan motiveras i 
korsningar, eftersom varje stopp kostar mycket i form av energi och utsläpp. Normalt 
används trafikledning och trafikinformation för att öka framkomligheten och för att öka 
trafiksäkerheten. Om detta leder till ökad framkomlighet för biltrafik är risken stor att det 
också leder till mer biltrafik och utsläpp. Om det leder till att framkomligheten ökar mer för 
kollektivtrafiken än för biltrafiken kan dock utsläppen minska. Trafikledning och 
trafikinformation har en liten och relativt osäker effekt på minskade utsläpp av 
växthusgaser92, 93. För att det ska leda till minskade utsläpp av växthusgaser rekommenderas 
att det integreras i ett mer övergripande arbete med mobility management94. 

   



 
 
 
 
 
    Sida 47 (114) 

Delade fordon 

Delad mobilitet kan handla om sekventiell delning av fordon såsom bilpooler och 
biluthyrning, men det kan också handla om parallell användning genom samåkning. I detta 
avsnitt behandlas sekventiell delning av fordon. Samåkning förekommer men potentialen 
bedöms vara begränsad. Nya digitala lösningar kan dock göra det enklare och det finns ett 
behov av att öka kunskapen inom området95.  

En personbil används i genomsnitt 3 procent av dygnet96. Ett alternativ till egen bil kan vara 
att hyra en bil eller dela bil i en bilpool. För individen kan ett medlemskap i bilpool innebära 
både lägre och ökad bilanvändning beroende på hur situationen såg ut före medlemskapet. 
Hade man inte tillgång till bil innan, ökar ofta bilanvändningen, men om man ersatt en eller 
flera egna bilar med ett medlemskap i bilpool minskar i snitt användningen. En 
genomsnittlig bilpoolsbil ersätter 5–7 bilar och olika studier tyder på att en genomsnittlig 
bilpoolsmedlem minskar sin körsträcka med 120-310 mil per år jämfört med tidigare 
beteende97,98,99,100,101. 

Med ökad andel bilpoolsbilar minskar behovet av parkeringsyta i staden. Den ytan kan 
användas mer effektivt för exempelvis gång, cykel eller kollektivtrafik. Tillgången på 
parkering för bilpoolsbilar är dock ett problem som har identifierats som ett hinder för deras 
tillväxt102.  

En sammanställning av nordiska erfarenheter inom området har gjorts under 2019103. 
Rapporten går igenom utmaningar för utveckling av delad mobilitet och exempel på 
lösningar för att landa i ett antal rekommendationer. Det handlar bland annat om att det 
offentliga kan gå före och upphandla bilpoolstjänster för sin verksamhet. Lokalt kan 
kommuner i stadsplanering och parkeringspolicy planera för minskad biltrafik, ökad andel 
hållbara transporter och bildelning. Nationellt rekommenderas sänkt moms för bildelning 
till nivå som för kollektivtrafik och taxi samt att göra det möjligt genom en definition av 
bilpool reservera parkeringsplatser för delade fordon. 

Bilpoolsutredningen överlämnade i slutet av april 2020 sitt betänkande till regeringen104. 
Utredningen föreslår bland annat en definition av motorfordonspool genom en ny lag. 
Kommuner föreslås även genom lokala trafikföreskrifter ges möjlighet att reservera 
parkeringsplatser på allmän platsmark för delningsfordon som ingår i en motorfordonspool.  

E-handel 

E-handeln ökar stadigt och påverkar också den traditionella handeln. Resor för inköp och 
service stod 2015–2016 för 14 procent av antalet personresor och 11 procent av 
persontransportarbetet. Dessa resor sker i mycket stor utsträckning med bil, vilket gör att en  
ersättning av inköpsresor med e-handel kan minska mängden bilresor totalt. Det förutsätter 
dock att distributionen av de inköpta varorna är effektiv och att inköpen totalt sett inte ökar. 
För att få till det kan det behövas åtgärder och styrmedel för prissättning, 
informationsinsatser, lokalisering av utlämningsställen, framtagning av kommunal 
godsstrategi och utveckling av e-handel på landsbygden.  
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Trafikanalys har haft ett regeringsuppdrag om att analysera hur e-handeln påverkar 
användning av transporter, trafikarbetets utveckling och utsläppen av växthusgaser105,106. 
Utredningen konstaterar att e-handel har potential att leda till minskade transporter men 
att det i praktiken kan bli det omvända. Orsaker till ökade transporter som tas upp är 
ineffektiv logistik, ökad andel flygfrakt samt returer av transporter och hur dessa sker. En 
del resor görs också ändå till fysisk butik för att t.ex. prova klädesplagg som sedan beställs 
på nätet. Det finns också en risk att den frigjorda tiden genom e-handel används för att göra 
andra resor.  

Trafikanalys föreslår bland annat att det bör ställas krav på att mer miljövänliga alternativ 
för leverans ska vara förvalda så att kunden aktivt måste välja bort dessa om de exempelvis 
vill ha en snabbare leverans. Det bör också framgå vilken miljöpåverkan som olika 
leveransalternativ ger. Konsumentverket föreslås ges i uppdrag att informera om hur man 
kan e-handla mer hållbart. Kunskapen om den fysiska planeringen för effektiva e-
handelsalternativ behöver också öka. En möjlighet som också tas upp är att stötta 
uppbyggnad av noder för utlämning av varor genom stadsmiljöavtalen. De föreslår även att 
man borde ta fram en branschgemensam färdplan liknande de som redan tagits fram för 
andra branscher inom ”Fossilfritt Sverige”.  

Resfritt – digitala mötesformer 

Om arbetet, mötet eller utbildningen genomförs utan en resa genereras heller inga utsläpp 
från transporter. Förutsättningarna för distansarbete, distansutbildning och resfria möten 
kan skilja sig åt. Gemensamt för de olika digitala mötesformerna är tekniken för 
kommunikationen och tillgången till data. Trafikverket har sedan 2011 drivit projektet, 
REMM – resfria och digitala möten i myndigheter. Detta beskrivs mer i kapitel 12.  

Lägre hastighet 

Hastigheten som fordon framförs med har stor betydelse för utsläpp av koldioxid och även 
för avgasutsläpp och bulleremissioner. Effekter av förändrade hastigheter i ett vägnät kan 
delas upp i:  

• direkta effekter som kommer av att enskilt fordon sänker farten  

• indirekta effekter genom förändrar restid  

• indirekta effekter genom förändrad närmiljö.  

 
Den första effekten handlar om att framföra fordon på ett mer energieffektivt sätt och 
beskrivs i samband med potentialen för energieffektivisering tidigare i kapitlet. De två andra 
effekterna har påverkan på mängden biltrafik och fördelningen mellan olika färdsätt. 
Förändring av restid och effekterna av detta är relativt väl kartlagda och effektsamband 
finns107. Med lägre hastighet för biltrafik stärks konkurrensen för gång, cykel och 
kollektivtrafik. Effekter på närmiljö handlar om att miljön upplevs som säkrare för 
oskyddade trafikanter om hastigheten för biltrafik sänks, vilket kan få fler att i större 
utsträckning gå och cykla men även åka kollektivt108.  

Klimatanpassade hastighetsgränser handlar framförallt om sänkta hastigheter i tätort och 
utanför tätorter i delar av landet där tillgängligheten utan bil är god. När det gäller 
potentialen i att minska utsläppen och trafiken i tätort genom sänkt hastighet finns en 
rapport från Trafikanalys.109 En sänkning av hastighetsgränsen med 10 km/h i samtliga 
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svenska tätorter bedöms kunna ge en faktisk sänkning av medelhastigheten med 1-4 km/h. 
Med hjälp av Sampers beräknades det ge en minskning av biltrafiken med 1,4 procent i 
landet. 

Godstransporter 

Åtgärder i statlig infrastruktur 

Genom en kombination av åtgärder och styrmedel kan det finnas en potential i att öka 
andelen person- och godstransporter som sker på järnväg. En viktig förutsättning för detta 
är att järnvägsnätet både är och uppfattas som tillförlitligt vilket satsningar på underhåll och 
på mindre åtgärder, så kallade trimningsåtgärder, bidrar till. Ytterligare bidrag kan fås av 
förbättrad kapacitet genom effektivisering av trafikupplägg, optimering av fordon (längre, 
tyngre, högre och bredare tåg), längre och nya mötesspår, högre bärighet, (partiella) dubbel- 
och fyrspår, enkelriktning av trafik, översyn av blocksignaler och signaloptimering, 
triangelspår, hastighetsöversyn, nya mötesstationer och plattformsförlängning. För att öka 
andelen godstransporter inom sjöfarten kan utöver styrmedel även åtgärder i hamnar och 
farleder samt i anslutningar med spår till hamnar bidra. Många infrastruktursatsningar 
finns i den beslutade planen för 2018–2029, men för att öka kapaciteten ytterligare kan fler 
investeringar behövas på sikt.  

Samtidigt som en ökad andel transporter på järnväg och sjöfart kan kräva ytterligare 
investeringar för att öka kapacitet och tillförlitlighet och minska transporttider, skulle 
behovet av ytterligare investeringar i vägnätet kunna minska i ett samhälle med minskad 
biltrafik. Samtidigt kan det finnas andra skäl till investeringar i vägnätet, till exempel i 
elvägar och för att möjliggöra för transporter med tyngre lastbilar på upp till 74 ton (se 
separat beskrivning längre ned) eller för att förbättra trafiksäkerheten. För det statliga 
vägnätet har Trafikverket bedömt att behovet av trimningsåtgärder och vidmakthållande i 
stort är detsamma i ett scenario där potentialen i överflyttning nyttjas som i ett scenario som 
mer följer utvecklingen enligt Trafikverkets basprognos110. Däremot blir fördelningen inom 
trimningsåtgärder och vidmakthållande en annan med mer prioritering på järnväg och 
mindre på väg. 

Samordning av godstransporter i staden 

För att åstadkomma samordning av godstransporter i staden är ett brett samarbete mellan 
inblandade aktörer fördelaktigt. En sådan samordning innebär inte självklart lägre 
kostnader för alla inblandade parter även om det totalt sett innebär en effektivisering. Tiden 
som en samordnad transport behöver inom ett område kan också vara längre än vad ett 
antal icke samordnade transporter kräver, även om de totala lastbilsrörelserna minskar med 
en samordning. Av dessa anledningar behövs ofta incitament för att hålla igång en 
samordning, där kommunen har en viktig roll. Växande städer innebär större behov av 
transporter. Tillsammans med ökad e-handel ökar behovet av samordning av 
godstransporter i staden.  

Stöd till godstransporter inom stadsmiljöavtalen ges till kommuner och regioner för 
anläggning för samlastning av godstransporter eller citylogistik inklusive gods på cykel för 
lokal eller regional distribution. En förutsättning är att kommunen eller regionen genomför 
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motprestationer som bidrar till en ökad andel hållbara transporter eller ökat 
bostadsbyggande. Andra exempel på motprestationer kan vara utveckling av miljözoner och 
regionala godstransportstrategier. 

Ruttoptimering och ökad fyllnadsgrad 

För mer generell effektivisering av logistiken kan ett visst logistikupplägg innebära lägre 
kostnader för ett företag när andra kostnader räknas in, såsom lagerföring, trots att 
upplägget inte är det som ger minst transporter och utsläpp. Ett annat hinder är att det finns 
brist på information om var gods finns i förhållande till fordon med ledig kapacitet, 
åtminstone mellan olika företag. För att effektivisera logistiken behövs mer öppna data och 
incitament både tidsbegränsade och på längre sikt för att förändra beteenden.  

Under 2018 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att i dialog med berörda aktörer, som 
transportföretag, fordonstillverkare och transportköpare, utarbeta förslag på system för 
informationsutbyte och öppna data för horisontell samordning, ökad transporteffektivitet 
och minskad klimatpåverkan, till exempel genom ökad fyllnadsgrad. En delredovisning om 
ett system för ökad transporteffektivitet lämnades i maj 2019 till regeringen.111 
Delredovisningen visar att ett system med öppna data skulle vara tekniskt genomförbart och 
många aktörer säger sig också villiga att delta och dela med sig av data förutsatt att de själva 
har nytta av det. Systemet bör handhas av en neutral part och finansieras med offentliga 
medel.  

Tyngre och längre lastbilar 

Tyngre transporter har gjorts möjliga genom införande av en ny bärighetsklass (BK4) som 
tillåter fordonskombinationer med bruttovikt upp till 74 ton. Fram till och med 2019 har 
över 2 000 mil väg (20 procent av det statliga vägnätet) öppnat för den nya bärighetsklassen 
BK4112.  Bärighetssatsanslaget i den nationella planen gör det möjligt att öppna 70–80 
procent av de viktigaste statliga vägarna för BK4 fram till år 2029. En ännu högre potential 
kan nås om man dessutom tillåter längre fordon på upp till 34 meter som i praktiken 
innebär dubbla semitrailrar.  

Trafikverket gör i ett regeringsuppdrag om längre lastbilar en bedömning av potentialen till 
minskade utsläpp genom längre och tyngre fordon113. Denna utgår från en systemanalys 
gjord av Lunds universitet men vissa justeringar görs för att ta hänsyn till antaganden i 
regeringsuppdraget114. Med såväl åtgärderna för 74 ton enligt ovan som att 900 mil avsätts 
för 34 meter långa fordon beräknas utsläppen av koldioxid från lastbilstransporter kunna 
minska med 46 procent. Detta inkluderar den negativa, men relativt begränsade, effekt 

som uppstår genom att en del transporter flyttas från järnväg och sjöfart till lastbil som 
resultat av åtgärden. 

Eftersom åtgärderna är lönsamma för många transporter, kan potentialen sannolikt 
realiseras  utan ytterligare incitament. 74 ton är framförallt intressant för lågvärdigt och 
tungt gods. Godset drar även nytta av längre lastbilar. För det högvärdiga godset, som oftast 
är volymbegränsat, är det framförallt 34 meter som är intressant.  

Potential för transporteffektivt samhälle 

I detta avsnitt diskuteras den samlade potentialen i att minska bil- och lastbilstrafiken 
genom ett mer transporteffektivt samhälle. Som beskrivits tidigare i rapporten kan bil- och 
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lastbilstrafiken minska både till följd av styrmedel som ökar körkostnaderna (exempelvis 
bränsleskatter) och av styrmedel och åtgärder som förbättrar för alternativen till bil och 
lastbil (exempelvis hållbar stadsutveckling och förbättrad kollektivtrafik).  

I en rapport från Trafikverket, ”Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter”, 
redovisas olika scenarier för hur utsläppen från transportsektorn kan minska genom en 
kombination av de tre områdena115. För ett transporteffektivt samhälle används olika 
kombinationer av kostnadshöjande styrmedel och åtgärder som förbättrar alternativen till 
bil- och lastbilstrafik.  

I de scenarier som använder åtgärder som förbättrar alternativen till bil- och lastbilstrafiken 
(i rapporten benämnda D1, D2 och D3) antas dessa kunna minska biltrafiken med 10 − 18 
procent till 2030 och 10 − 26 procent till 2040 jämfört med ett referensscenario utan 
åtgärder. Motsvarande minskning för lastbilstrafiken i de två scenarierna är 5 − 12 procent 
till 2030 och 5 − 17 procent till 2040 jämfört med referensscenariot. Dessa antaganden 
bygger inte på någon detaljerad analys av exakt vilka åtgärder som vidtas, utan syftet är att 
indikativt åskådliggöra olika scenarier där styrmedel för ökade transportkostnader och 
åtgärder för mer attraktiva alternativ till bil och lastbil kombineras i olika grad.  

Osäkerheten i antagandena betonas i rapporten. Särskilt till 2030 bedöms sannolikheten att 
nå stora minskningar av trafiken genom åtgärder som förbättrar alternativen till bil- och 
lastbilstrafiken som mycket liten. I scenarierna kombineras även åtgärderna med högre 
bränsleskatter och kilometerskatt för att tillsammans med energieffektivisering och 
elektrifiering kunna begränsa mängden biodrivmedel.   

I det mest långtgående scenariot (D3), där åtgärderna för ett transporteffektivt samhälle 
antas minska biltrafiken med 18 procent, kombineras åtgärderna med högre 
drivmedelsskatt och kilometerskatt så att den totala biltrafikminskningen blir omkring 30 
procent såväl för år 2030 som 2040 jämfört med referensscenariot motsvarande år. Även 
för lastbilstrafiken kombineras de högre potentialerna i ett transporteffektivt samhälle så att 
den totala minskningen av lastbilstrafiken blir omkring 30 procent.  

Reduktionen av trafiken och därmed också nivån på skatterna i kombination med 
åtgärderna som förbättrar alternativen utgår från att det finns ett behov av att minska 
användningen av biodrivmedel och andra resurser i ett mer hållbart samhälle. I det mest 
långtgående scenariot sätts därför en restriktion på att maximalt 13 TWh biodrivmedel får 
användas till vägtrafik till 2030 och under 10 TWh till 2040 (se även avsnittet om förnybar 
energi). Om det i scenariot (D3) skulle bli svårt att åstadkomma så stora minskningar av 
biltrafiken som 18 procent med åtgärder för ett mer transporteffektivt samhälle kommer det 
behövas större användning av styrmedel såsom högre drivmedelsskatt eller kilometerskatt 
för att nå erforderlig minskning av biltrafiken.  

Tidigare har Trafikverket redovisat scenarier där vägtrafikens utsläpp av växthusgaser 
minskar med 80 procent till 2030 jämfört med 2010 genom en kombination av de tre 
åtgärdsområdena116. Ett villkor i dessa scenarier var att inte använda mer biodrivmedel än 
vad som bedömdes kunna klaras med en hållbar inhemsk produktion utan nettoimport117. 
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Detta villkor, tillsammans med bedömd möjlig potential i energieffektivisering och 
elektrifiering, resulterade i antagandet att biltrafiken behövde minska för att nå 
klimatmålet. Åtgärder för ett mer transporteffektivt samhälle kombinerades sedan för att 
precis nå upp till den erforderliga minskningen av biltrafiken. Därigenom kan sägas att 
potentialen i ett mer transporteffektivt samhälle i dessa analyser snarare var en nödvändig 
minskning, ett beting, för att nå klimatmålet med givna förutsättningar.  

I scenarierna var minskningen av biltrafiken cirka 30 procent. För lastbilstrafiken var 
minskningen cirka 27 procent.  Potentiella styrmedel som skulle kunna minska biltrafiken 
och förbättra alternativen redovisades. Det gjordes dock inte någon kvantitativ analys av 
vilken styrka på dessa styrmedel som skulle krävas.   

Körkostnadens betydelse för trafikutvecklingen är relativt väl belagd, men för de styrmedel 
och åtgärder som förbättrar alternativ till bil och lastbil råder större osäkerheter. Det finns 
underlag som visar på en betydande potential i dessa styrmedel och åtgärder medan det 
samtidigt finns andra underlag som pekar på att potentialerna kan vara små118.  

Potentialerna skiljer sig åt beroende på var i landet man är och mellan tätort och landsbygd. 
Många åtgärder handlar om att skapa hållbarare städer med mindre biltrafik, vilket gör att 
minskningarna framförallt sker i städerna. Fler resfria möten och distansutbildning innebär 
dock en möjlighet att minska biltrafik både i städer och på landsbygden. Höjda 
bränsleskatter ger en generell minskning av biltrafiken, vilket innebär att styrmedlet kan slå 
hårdare mot landsbygd och framförallt glesbygd där alternativen till bilen är få. Genom 
kilometerskatt skulle man kunna tänka sig en geografisk differentiering för att motverka den 
typen av effekter. 

Sammanfattande analys av potentialerna 

För att nå klimatmålen 2030 och 2045 kommer det sannolikt behövas en kombination av de 
tre områdena: energieffektiva fordon, farkoster och användning, ersättning av fossila 
drivmedel med förnybar energi samt ett mer transporteffektivt samhälle. Det är en slutsats 
som dragits i ett antal rapporter, nationellt och internationellt119. I den klimatpolitiska 
handlingsplanen120 skriver regeringen: ”För att etappmålet för inrikes transporter och det 
övergripande klimatmålet ska kunna nås behöver Sverige bli ett mer transporteffektivt 
samhälle, där trafikarbetet kan minska utan att göra avkall på tillgängligheten.”  Även inom 
ramen för Trafikverkets regeringsuppdrag Scenarier för transportsystemet121 som 
rapporterades i mars 2020 landar man i denna slutsats.  

Skälen till att omställningen bör vila på alla tre åtgärdsområdena är flera:  

 Det krävs en mycket stor omställning på kort tid, vilket gör det svårt att klara det 
med enbart ett eller två av områdena. Det finns också en osäkerhet i effekter av 
styrmedel och åtgärder.  

 Spridning av riskerna. De globala resurserna är begränsade när det gäller råvaror till 
biodrivmedel, batterier och drivlinor till elbilar, bränsleceller, fordon och 
infrastruktur.  

 Det finns stora synergieffekter med andra hållbarhetsmål, inte minst när det gäller 
ett transporteffektivt samhälle.  
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Det finns också en generell osäkerhet i hur konsumenter och näringsliv reagerar på 
styrmedel och hur preferenser och andra drivkrafter i samhället förändras över tid. Tillgång 
på förnybar energi och fordon till en kostnadsmässig konkurrenskraftig nivå leder inte 
nödvändigtvis till att det är dessa fordon och drivmedel som faktiskt väljs. Ett tydligt 
exempel på detta är att många har valt att tanka bensin i sin etanolbil även under de 
perioder när det varit lönsamt att köra på E85. Ett annat exempel är att försäljningen av 
stora, tunga och fyrhjulsdrivna fordon ökar, trots att dessa generellt är betydligt dyrare både 
i inköp och i drift än andra fordon.   

Den globala tillgången på biodrivmedel kommer att vara begränsad. Att slutligen nå 
nollutsläpp kan bara göras genom en övergång till förnybar energi, men för att det ska vara 
hållbart socialt, ekonomiskt och miljömässigt behöver energianvändningen minska genom 
ett transporteffektivt samhälle, energieffektivare fordon och energieffektivare användning. 
Mindre bil- och lastbilstrafik samt färre fordon är också mer resurseffektivt med lägre 
energi- och materialanvändning. Om detta görs globalt ökar möjligheterna att hålla 
användningen av jordens resurser inom långsiktigt hållbara nivåer och snabbare nå en 
cirkulär ekonomi. Det finns också många synergieffekter med andra miljö- och samhällsmål.  

Omställningen kan ge incitament för näringslivet att ligga långt framme inom 
fordonsutveckling, drivmedel, hållbar stadsutveckling och kollektivtrafiklösningar – 
lösningar som kan säljas även till andra länder. Detta bidrar utöver minskade utsläpp även 
till stärkt innovationskraft och ökad sysselsättning.  

På landsbygden och i mindre tätorter kommer bilen att vara viktig som transportmedel även 
i framtiden. Samtidigt är det viktigt att även landsbygden ges förutsättningar att vara en del 
av omställningen till ett hållbart transportsystem. Det finns såväl investeringsstöd som 
driftsstöd till dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i glesbygd. Sannolikt har detta stöd 
haft en bromsande effekt på avvecklingen av service i glesbygd. I budgetpropositionen för 
2020 ökar driftsstödet till dagligvarubutiker med 35 miljoner122. För att ytterligare stärka 
satsningen på mindre tätorter och landsbygd är landsbygdsavtal en möjlig åtgärd. Detta är 
en motsvarighet till stadsmiljöavtalen men anpassat utifrån landsbygd och mindre 
tätorter123.  

Uppföljning, utvärdering och framtagning av nya förslag 

Omställningen är komplex och det är svårt att överblicka effekter av åtgärder och styrmedel. 
Även efter konsekvensanalyser kommer det att finnas osäkerheter. Kontrollstationer 
kommer därför också att behövas för att stämma av utveckling och effekter. Utifrån 
resultaten får åtgärder och styrmedel införas, justeras eller tas bort.  

Regeringen ska enligt det klimatpolitiska ramverket lämna en klimatredovisning i 
budgetpropositionen, och vart fjärde år också redovisa en klimatpolitisk handlingsplan som 
bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås. Naturvårdsverket lämnade i mars 
2019 över underlag till den första klimatpolitiska handlingsplanen124. Regeringen redovisade 
den första klimatpolitiska handlingsplanen i december 2019.  
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I det klimatpolitiska ramverket ingår också Klimatpolitiska rådet. Rådets uppgift är att bistå 
regeringen med en oberoende utvärdering av hur den samlade politik som regeringen lägger 
fram är förenlig med klimatmålen. Klimatpolitiska rådet ger varje år ut en årsrapport. I 
årsrapporten som publicerades i mars 2019 var temat inrikes transporter125. 

För reduktionsplikten har det under 2019 genomförts en kontrollstation där 
Energimyndigheten överlämnat ett underlag till regeringen. Utifrån detta underlag pågår för 
närvarande framtagning av förslag från regeringen om hur reduktionsplikten ska utvecklas 
efter 2020. Kontrollstationer för reduktionsplikten ska göras vart tredje år (2019, 2022, 
2025 och 2028). Den nu gjorda kontrollstationen är därför den första. 

Naturvårdsverket har i uppdrag att ta fram underlag för Sveriges klimatrapportering. Detta 
styrs av en förordning enligt vilken också framgår att Trafikverket ska bidra med underlag 
om utsläpp från vägtrafik och järnväg. Transportstyrelsen har motsvarande uppdrag för 
sjöfart och flyg. Vartannat år ska även prognoser för den framtida utvecklingen tas fram, och 
där har Energimyndigheten en viktig roll.  Trafikanalys har i uppdrag att årligen följa upp 
utvecklingen mot de transportpolitiska målen, där klimatmålet ingår (se även kapitel 15).   

Vid val av vilken ordning styrmedlen bör införas är det inte självklart att man ska börja med 
de styrmedel som är samhällsekonomiskt mest kostnadseffektiva på kort sikt. Vissa åtgärder 
tar tid, till exempel utveckling av bebyggelse och infrastruktur, och det kan vara ett skäl till 
att börja med dessa tidigt om de på sikt kommer behövas för att nå klimatmålet och andra 
mål i samhället. Den samhällsekonomiska kostnaden för att minska utsläppen blir lägre 
genom synergier med andra samhällsmål. En del nyttor kan dock vara svåra att sätta ett 
ekonomiskt värde på och därmed få med i kalkylerna, men man bör ändå ta hänsyn till dem 
vid prioriteringen. 

Näringslivet har ett stort engagemang i omställningen och är aktiva i många nätverk. Det 
kan bland annat belysas genom det stora engagemang som finns kring framtagning och 
genomförande av de färdplaner som tagits fram i samarbete med Fossilfritt Sverige. Om 
näringslivet ges rätt förutsättningar kan de ge ett stort bidrag till omställningen genom 
effektiva åtgärder och innovationer – lösningar som inte bara kan användas i Sverige utan 
även internationellt. Det kan i sin tur bidra till ökad sysselsättning.  

Vid utformning av styrmedel är det viktigt att ta hänsyn till omvärlden. Sverige ska enligt 
regeringens ambition vara det första fossilfria välfärdslandet i världen och har också mer 
långtgående klimatmål än vad många andra länder har. Om det sker genom att Sverige inför 
styrmedel som innebär att näringslivets konkurrenskraft i Sverige försämras, finns stor risk 
att verksamhet och därmed utsläpp flyttar till andra länder. För de globala utsläppen 
innebär det ingen skillnad, samtidigt som arbetstillfällen och bidrag till välfärden i Sverige 
går förlorade. Styrmedlen bör därför utformas på ett sådant sätt att omställningen kan ske i 
tillräckligt snabb takt för att nå klimatmålen, samtidigt som näringslivets konkurrenskraft 
inte försämras och om möjligt till och med förbättras. En tidig omställning av näringslivet i 
Sverige kan innebära en konkurrensfördel gentemot industri i andra länder. Det är 
samtidigt viktigt att Sverige arbetar för att EU och övriga världen skärper sin klimatpolitik. 

För det fortsatta arbetet med genomförande av åtgärder och införande av styrmedel är det 
viktigt att ta hänsyn till om det finns samband mellan dem som gör att de borde införas i 
form av paket. Det kan också finnas anledning till paketering för att skapa en bra 
kombination av ”morötter” och ”piskor”.  Det kan också vara så att flera styrmedel ger större 
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effekt tillsammans än enskilt, och att de därför bör införas samtidigt. Ett exempel kan vara 
när en mobility management-åtgärd genomförs samtidigt som en infrastruktursatsning eller 
när ekonomiskt styrmedel införs. 

För nya förslag till styrmedel och åtgärder kommer det att krävas ytterligare analys av 
effekter på utsläpp, transportpolitiska mål inklusive samhällsekonomi och övriga 
samhällsmål. Även om åtgärder eller styrmedel kommer vara viktiga i omställningen av 
transportsektorn, är det inte säkert att de kan eller behöver implementeras under det 
närmaste året. Av olika skäl kanske implementeringen ligger något år bort, till exempel för 
att den är beroende av att något annat styrmedel införs först.  
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6. Diskussion om effekter av styrmedel och 
åtgärder 

I detta kapitel görs en analys av för- och nackdelar med olika typer av styrmedel och 
åtgärder för att nå klimatmålen, dels utifrån de transportpolitiska målen och dels utifrån 
samhällsekonomisk kostnad.  

Effekter på de transportpolitiska målen 

Det övergripande målet för transportsektorn som beslutades 2009 är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. Utöver det övergripande målet finns ett 
hänsynsmål och ett funktionsmål. De transportpolitiska målen visar de politiskt 
prioriterade områdena inom den statliga transportpolitiken. Målen är en utgångspunkt för 
alla statens åtgärder inom transportområdet, exempelvis hur myndigheterna ska prioritera 
bland olika önskemål och behov när de genomför sina uppdrag. Målen ska även vara ett stöd 
för och kunna inspirera regional och kommunal planering.  

Enligt funktionsmålet ska transportsystemet ge alla en grundläggande tillgänglighet med 
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska även vara jämställt. Enligt hänsynsmålet ska transportsystemet och 
dess användning anpassas så att ingen dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att 
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.  

I tabell på nästa sida sammanfattas effekterna på funktions- och hänsynsmålet.  

Funktionsmålet 

Energieffektivisering och elektrifiering innebär sammantaget lägre körkostnader för 
framförallt personbilar men även lastbilar. Med dagens styrmedel kommer det att bli stora 
relativa skillnader i körkostnader mellan elbilar och bränsledrivna bilar. Elbilar kommer till 
att börja med vara dyrare i inköp, och det kommer ta ett tag innan de kommer ut på 
begagnatmarknaden till priser som är överkomliga även för de med lägre inkomst. Det 
innebär att det riskerar att ta tid innan de med lägre inkomster i bilberoende lägen kommer 
kunna dra nytta av elektrifieringen.   

En ökad andel biodrivmedel innebär med oförändrade skatter ett ökat pris på 
drivmedel och därmed ökade körkostnader för bilar och lastbilar. Med ökad efterfrågan på 
biodrivmedel globalt riskerar priset att stiga om inte produktionskapaciteten byggs upp i 
samma takt. Med en större användning av biodrivmedel får sådana prishöjningar större 
konsekvenser för tillgängligheten. En kombination av energieffektivisering, elektrifiering 
och minskad biltrafik kan minska dessa konsekvenser.  

Biodrivmedel som kan blandas i eller ersätta bensin och diesel kräver ingen ny infrastruktur, 
inga nya fordon eller förändrade beteenden. Det är tillgängligt även för de som har en äldre 
bil och därmed även för låginkomsttagare i bilberoende lägen som inte har möjlighet att 
köpa en ny bil. Biodrivmedel som biogas eller E85 kräver dock både en egen infrastruktur 
och dedikerade fordon samt att användarna väljer att tanka dessa drivmedel. För E85 finns 
en utbyggd infrastruktur och relativt många fordon på begagnatmarknaden. Det finns i 
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dagsläget dock bara en bilmodell tillgänglig på nybilsmarknaden. Konvertering av 
bensinbilar, så att de kan köras på E85 eller biogas, är också relativt komplicerat med 
dagens avancerade system för motorstyrning, avgasrening och system för kontroll av 
avdunstningsutsläpp från bränslesystemet. 

Tabell 5. Översiktlig analys av effekter på funktions- och hänsynsmål.  

 Funktions-

mål 

Hänsynsmål  

– trafik-

säkerhet 

Hänsynsmål  

- luftkvalitet 

Hänsynsmål 

- aktiv 

mobilitet 

Hänsynsmål 

 –klimat 

Energi-

effektivisering av 

fordon  

Kan påverka 

målet positivt i 

och med lägre 

körkostnader.  

Neutralt Minskade 

avgasemissioner 

men 

oförändrade 

emissioner av 

slitagepartiklar 

Neutralt Positivt 

Förnybar energi Ökad andel 

biodrivmedel 

kan påverka 

negativt i och 

med högre 

körkostnader. 

Ökad andel el 

ger sannolikt 

på sikt lägre 

körkostnader. 

Neutralt  Biodrivmedel: 

Neutralt  

El: Minskade 

avgas-

emissioner men 

oförändrade 

emissioner av 

slitage-partiklar 

Neutralt Generellt 

positivt – dock 

viktigt att ta 

hänsyn även 

produktion av 

biodrivmedel 

och el 

Transport-

effektivt samhälle  

med minskad 

trafik genom 

kostnadshöjande 

styrmedel 

Generellt 

negativ 

påverkan 

Positivt Positivt Positivt Positivt 

Transport-

effektivt samhälle 

med minskad 

trafik genom 

förbättrade 

alternativ till bil, 

lastbil 

Generellt 

positiv 

påverkan 

Generellt 

positivt vid 

minskad 

biltrafik. Ökad 

gång och cykel 

kan dock leda 

till fler olyckor.  

Sannolikt 

positivt 

Positivt Positivt 
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Styrmedel som ökar transportkostnader är generellt effektiva styrmedel i och med 
att privatpersoner och näringsliv, åtminstone i teorin, har möjlighet att anpassa sig på det 
sätt som ger den lägsta upplevda uppoffringen. Däremot leder det generellt till minskad  
tillgänglighet. Ökade kostnader för bilresande utan tillgängliga alternativ i kollektivtrafik 
med mera kan även försvåra sysselsättning i landet och krympa arbetsmarknadsregionerna. 
Detta behöver beaktas vid utformning av styrmedel och när satsningar på kollektivtrafik och 
stadsutveckling prioriteras.  

Ökade kostnader för lastbilstransporter genom högre körkostnader utan tillgängliga 
alternativ i effektivisering eller andra trafikslag kan leda till sämre konkurrenskraft för 
näringslivet. Om Sverige enskilt inför höga skatter, samtidigt som omvärlden inte gör det, 
finns en stor risk att näringsliv, och därmed utsläpp, flyttar till andra länder. Att enbart höja 
drivmedelsskatterna drabbar lastbilstrafiken hårdare i förhållande till tillgängliga 
åtgärdsalternativ, om man jämför med personbilstrafiken. Det gäller framför allt för de 
varuslag där transportkostnaden utgör störst del i förhållande till varuvärdet, exempelvis 
timmer och trävaror, som påverkas mest av höjda körkostnaderna för lastbil.  

Om grannländer inte höjer sina drivmedelsskatter lika mycket kan det också påverka 
svenska åkare negativt i förhållande till utländska som i större grad tankar billigare bränsle 
utomlands innan de når Sverige. Att ersätta en del av bränsleskatterna med kilometerskatt 
som kan differentieras i rum, tid och utifrån fordonsegenskaper ökar flexibiliteten i styrkan 
på styrmedlen. Det kan ytterligare mildra effekterna för näringslivet och den svenska 
åkerinäringen.  

Samtidigt ger också skatterna och avgifterna intäkter till samhället, som kan användas för 
olika ändamål. 

Åtgärder som genomförs för ett mer transporteffektivt samhälle för personresor 
förbättrar tillgängligheten med alternativen till bil. Det är  positivt för människor med 
funktionsnedsättning, barn och unga, samt för dem som åker kollektivt, går och cyklar. 
Tätare, funktionsblandade städer med goda möjligheter till kollektivtrafik, gång och cykel 
kan öka städernas sociala, ekonomiska och miljömässiga värden126, 127. Den hållbara 
stadsutvecklingen där fler människor som rör sig till fots, med cykel och med kollektivtrafik 
kan skapa ökad trygghet, är positiv för jämställdheten och skapar ett mer inkluderande 
samhälle128.  

I delar av städerna, där utrymmet tas från biltrafiken och utrymmet ökar för gång, cykel och 
kollektivtrafik, kan tillgängligheten för biltrafiken minska. Lägre hastigheter ger längre 
restider vilket kan innebära betydande tillgänglighetsförluster på vägar med mycket trafik 

Genom en kombination av åtgärder och styrmedel, med hänsyn till skiftande möjligheter 
över landet och med fokus på att minimera  de negativa effekterna, skulle det kunna vara 
möjligt att upprätthålla acceptabel tillgänglighet för medborgarna och näringslivet i landet 
trots att trafiken med bil, lastbil och flyg  minskar.  
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Hänsynsmålet 

Alla tre insatsområden bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter 
och bidrar därmed till klimatmålet 2030. I ett mer långsiktigt perspektiv är det viktigt att 
också ta med klimatpåverkan från annat än trafiken. Till 2045 ska Sverige inte ha några 
nettoutsläpp från transportinfrastruktur, fordon och drivmedel ur ett livscykelperspektiv. 

Energieffektivisering och elektrifiering minskar åtgången av drivmedel. Genom detta 
minskar åtgången av energi och resurser samt utsläppen av växthusgaser ur ett 
livscykelperspektiv. Samtidigt innebär produktionen av elfordon och utvinning av råvaror 
till batterier och eldrivlinor ökade utsläpp av växthusgaser och påverkan på miljö. Det är 
också viktigt att förbättra de sociala förhållandena, inte minst i den metallutvinning som 
behövs för batterier och eldrivlinan. Elektrifiering av vägtrafiken innebär inte någon större 
ökning av Sveriges elenergibehov. I de flesta scenarier räknar man med en elanvändning 
bortom 2030 som motsvarar cirka 10 procent av Sveriges nuvarande elproduktion. 
Problemen ligger snarare i elnätens kapacitet för att klara toppar om alla ska ladda bilen 
samtidigt. Vid utbyggnad av elnät och elproduktion är det viktigt att även minimera 
påverkan på miljön.   

Eldrivna fordon ger lägre bullernivåer i stadsmiljö där motorbuller dominerar, och de ger 
inte heller några avgasutsläpp. Däremot ger eldrivna fordon  samma mängder 
slitagepartiklar som konventionella bilar. Påverkan på klimat och miljö från elanvändning 
ur ett livscykelperspektiv varierar mycket med olika produktionsmetoder. I Sverige är 
elproduktionen i stort sett fossilfri och målsättningen är också att ställa om den europeiska 
elproduktionen för att nå EU:s målsättning att minska de totala utsläppen från samhället 
med 50–55 procent till 2030 och ha noll nettoutsläpp 2050129.  

Biodrivmedel kan ha olika miljö- och klimatpåverkan beroende på produktionsmetod och 
biomassans ursprung. Skattebefriade biodrivmedel måste uppfylla hållbarhetskriterier som 
innebär en miniminivå på minskning av klimatpåverkan jämfört med en fossil motsvarighet. 
Reduktionsplikten innebär att det krävs en mindre mängd biodrivmedel för att uppnå en 
viss reduktion om biodrivmedlet har låga utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv. 

I takt med allt hårdare krav på att minska fordonens avgasutsläpp har drivmedlets betydelse 
för utsläppen av luftföroreningar minskat.  Att ersätta fossila drivmedel med biodrivmedel 
beräknas därför inte ge någon större effekt på utsläppen till luft, utöver minskade utsläpp av 
koldioxid.  

Det finns olika beräkningar av både hur stora behoven av bioenergi är framöver och hur de 
kan mötas med ökad produktion och användning. I dag importerar Sverige mer än hälften 
av biodrivmedlen sett ur ett nettoperspektiv och biomassans ursprung.  

Ett transporteffektivt samhälle genom hållbar stadsutveckling kan med sina tätare 
städer ha potential att vara mer resurs- och yteffektivt än dagens samhälle. Minskat behov 
av mark för bebyggelse och infrastruktur jämfört med en mer utglesad utveckling kan 
innebära bättre möjligheter för den biologiska mångfalden genom mindre fragmentering. 
Förutom för rekreation och för den biologiska mångfalden är grönytor viktiga när klimatet 
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förändras, genom att de bidrar till lägre temperaturer och genom att de kan ta emot större 
nederbördsmängder än hårdgjorda ytor.  

Ett mer transporteffektivt samhälle innebär att det kommer att behövas investeringar i 
infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik, järnvägar, hamnar och farleder (se även 
avsnittet om samhällsekonomi). Investeringar som ger upphov till en klimatpåverkan. 
Samtidigt kan behovet av utbyggnad av vägnätet bli mindre i ett samhälle med mindre 
biltrafik. Mindre biltrafik innebär också färre bilar och mindre åtgång av drivmedel. Genom 
detta minskar åtgången av energi och resurser samt utsläppen av växthusgaser ur ett 
livscykelperspektiv.  

Åtgärder som ökar tillgängligheten för gång och cykel har potentiellt positiv inverkan på 
hälsa, genom mer fysisk aktivitet. Även ett ökat kollektivtrafikresandet bidrar indirekt 
genom mer gång när människor tar sig mellan hållplatser och bytespunkter. 

Förtätningen av städer leder till större exponering för buller och luftföroreningar, vilket 
påverkar människors hälsa negativt. Detta motverkas av att emissionerna samtidigt minskar 
genom mindre biltrafik. Den samlade bedömningen är att antalet bullerutsatta och antalet 
personer som exponeras för dålig luftkvalitet påverkas positivt. En nyligen genomförd 
undersökning visar att antalet bullerutsatta kan minska med nästan 40 procent i ett scenario 
som innehåller alla tre åtgärdsområdena130. Den främsta orsaken till minskningen är att en 
del av biltrafiken ersätts av ökad kollektiv-, cykel- och gångtrafik samt att en ökad 
elektrifiering med tysta fordon sker i städer. Samma rapport pekar på att antalet 
bullerutsatta skulle öka med 3 procent i om trafiken ökar enligt Trafikverkets basprognos.  

Mer trafik på järnväg innebär samtidigt ökat buller och ökade vibrationer. 

Minskad trafik och lägre hastigheter ger lägre emissioner av luftföroreningar och buller. Det 
bidrar också positivt till trafiksäkerheten. Lägre hastigheter innebär mindre konflikter med 
vilt och potentiellt färre viltolyckor131.  

En osäkerhet rör hänsynsmålets precisering för säkerhet, som i sin tur kan brytas ner i 
säkerhet i vägtransportsystemet, järnvägstransportsystemet samt transporter till sjöss och 
via flyg. Den minskade mängden trafik inverkar positivt på målet att minska antalet svårt 
skadade och omkomna i trafiken. Samtidigt finns en risk att det uppstår olyckor om 
biltrafiken minskar och antalet fotgängare och cyklister i stället ökar. Här beror 
bedömningen av effekten på hur väl åtgärdsområdet syftar till att anpassa vägsystemet till 
det ökade antalet fotgängare och cyklister. Vidare bedöms ett minskat antal 
lastbilstransporter i tätorter bidrar positivt till säkerhet i vägtransportsystemet.  

För säkerhet i järnvägstransportsystemet varierar åtgärdernas effekt mellan svagt negativ 
och neutral, eftersom många av åtgärderna medför en ökad belastning och ett ökat antal 
resor med järnväg, vilket medför ökad risk för olyckor om inte säkra utformningar av 
utbyggd järnväg görs. Många åtgärder bedöms ej påverka målet för antalet skadade och 
omkomna i järnvägstransportområdet alls.  

Slutligen konstateras att ytterst få åtgärder i ett transporteffektivt samhälle påverkar sjö- 
och flygsäkerheten. En ökad andel godstransporter med sjöfart kan dock ha en svag negativ 
inverkan på säkerhet på grund av att fler transporter görs med båt.  
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Samhällsekonomisk kostnad  

När det gäller den samhällsekonomiska kostnaden för att minska utsläppen från vägtrafiken 
har Trafikverket tidigare beräknat denna till mellan 0 och 3 kronor per kilo koldioxid132. 
Detta intervall gäller oavsett om det handlar om energieffektivisering, ökad andel 
biobränslen, ökad andel elbilar eller minskade vägtransporter genom skatter, åtminstone 
när det gäller persontransporter. För energieffektivisering kan det ibland röra sig om negativ 
åtgärdskostnad och vara samhällsekonomiskt lönsamt. Biodrivmedel som kräver särskilda 
fordon kan innebära högre samhällsekonomisk kostnad än 3 kronor per kilo koldioxid. 
Kostnaderna för infrastrukturåtgärder kan variera mycket mer än ovan angivet intervall på 
0 till 3 kronor per kilo koldioxid, beroende på den samhällsekonomiska lönsamheten i 
åtgärderna. Denna beror ofta till stor del på andra faktorer än klimatvinsten, såsom 
besparingar i restid eller trafiksäkerhetsvinster. Vissa åtgärder inom transporteffektivt 
samhälle går att kostnadsuppskatta medan andra är betydligt svårare 

Ett forskningsprojekt har beräknat behoven av infrastrukturinvesteringar i 
storstadsområden och större städer för att klara överflyttningen i ett scenario där biltrafiken 
minskar med 30 procent i storstadsregioner och tätorter i medelbebyggda regioner relativt 
2010133. Investeringsbehoven har då bedömts till 167 miljarder kronor fram till 2030. I dessa 
beräkningar skattas mellan 15 och 25 procent gå till cykelinvesteringar och resterande till 
kollektivtrafik.  

Utöver investeringar i infrastrukturen innebär  ett ökat kollektivtrafikutbud även ökade 
trafikeringskostnader. Enligt Trafikanalys var trafikeringskostnaden 37,5 miljarder kronor 
för den subventionerade kollektivtrafiken år 2018134. Samtidigt var trafikintäkterna 21,8 
miljarder vilket innebar att kollektivtrafiken subventionerades med 15,7 miljarder kronor 
2018.  

Vad gäller järnvägen har det också gjorts översiktliga beräkningar av behovet av 
investeringar för att klara en ökad efterfrågan i ett klimatscenario med ett mer 
transporteffektivt samhälle135. Dessa utgick från en ökning av godstransporter på järnväg 
med 44 procent till 2030 jämfört med 2010 samtidigt som persontransporterna ökade med 
110 procent under samma period. Bedömningen som gjordes 2016 var att det skulle behövas 
ytterligare investeringar på 90 till 100 miljarder kronor utöver utbyggd 
höghastighetsjärnväg eller 140 till 150 miljarder utan helt utbyggd höghastighetsjärnväg 
(stambanealternativet) 136.   

Infrastrukturåtgärder som är samhällsekonomiskt lönsamma i sin helhet och som leder till 
minskade utsläpp är också samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder för att minska 
utsläppen av växthusgaser. Det kan till exempel handla om lönsamma åtgärder som 
samtidigt leder till överflyttning av persontransporter till gång, cykel och kollektivtrafik eller 
av godstransporter till järnväg och sjöfart. Det omvända gäller samhällsekonomiskt 
olönsamma åtgärder. Även om infrastrukturåtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma 
när det gäller att minska utsläppen av koldioxid, kan de ändå innebära stora kostnader för 
staten, vilket gör att man av budgetskäl inte väljer att genomföra dem. Det kan finnas mer 
riktade klimatåtgärder som innebär lägre kostnad för staten och som innebär större 
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reduktion av koldioxidutsläppen per investerad krona. Samtidigt får man med en sådan 
riktad klimatåtgärd kanske inte de andra nyttorna. Vad man väljer att göra beror på syftet.  

Lönsamheten i infrastrukturåtgärder domineras ofta av tidsvinster137, eftersom syftet med 
infrastrukturåtgärder ofta är att förkorta restiderna. På samma sätt ger infrastruktur-
åtgärder vars syfte är att öka trafiksäkerheten framför allt trafiksäkerhetsnyttor, och 
åtgärder vars syfte är att minska utsläpp eller andra typer av miljöbelastning ger framför allt 
miljönyttor. Eftersom den totala tidsvinsten är beroende av mängden resor och transporter 
är lönsamheten starkt kopplad till prognosen för trafikens utveckling. För att studera vilken 
effekt olika antaganden, bland annat trafikutvecklingen, har på lönsamheten, gör 
Trafikverket känslighetsanalyser för större investeringsprojekt (en budget på över 100 
miljoner kronor). De senaste åren har tre olika känslighetsanalyser gjorts med avseende på 
trafikmängd; noll tillväxt av trafiken jämfört med basåret, en trafiktillväxt som är 50 procent 
högre än basprognosen räknat från basåret, och slutligen en känslighetsanalys med 12 
procent minskning av personbilstrafiken och oförändrad lastbilstrafik jämfört med basåret. 
Genom ASEK 7.0 som börjar gälla juni 2020 utgår det obligatoriska kravet på den 
sistnämnda känslighetsanalysen138. 

Enligt den samlade effektbedömningen av förslaget till nationell plan och länsplaner för 
transportsystemet 2018–2029 gick 13 föreslagna vägprojekt från lönsamma till olönsamma i 
känslighetsanalysen med minskad trafik jämfört med huvudanalysen139. När det gäller 
järnvägsobjekt är känslighetsanalysen för 50 procent ökad trafik också intressant. Här kan 
konstateras att ett par järnvägsprojekt som i huvudanalysen beräknats vara olönsamma blev 
lönsamma i känslighetsanalysen med mer järnvägstrafik. Sammanlagt gjordes 
känslighetsanalyserna på 86 väg- och järnvägsprojekt. Sammanfattningsvis kan sägas att 
satsningar på gång, cykel, kollektivtrafik, järnväg och sjöfart blir mer lönsamma i ett 
scenario som inkluderar åtgärder och styrmedel där efterfrågan på denna typ av transporter 
ökar samtidigt som biltrafiken minskar. Samtidigt är det viktigt att samhällsekonomiskt 
effektiva lösningar väljs, även om man planerar för en sådan framtid. Gång- och cykelvägar 
och kollektivtrafik som utnyttjas i liten omfattning är mycket kostsamt och bidrar i liten 
grad till omställningen. 

Känslighetsanalyser har också gjorts för ett högre pris på koldioxid. Detta har haft liten 
påverkan på lönsamheten i vägprojekt, beroende på att restidsnyttorna dominerar så 
mycket. Det bör tilläggas att värderingen i den känslighetsanalysen bara är hälften så stor 
som den värdering som kommer att gälla från och med juni 2020. Någon ny 
känslighetsanalys för ännu högre koldioxidvärdering har inte tillförts. Samtidigt innebär 
förutsättningarna för den nya basprognosen med mer biodrivmedel och högre elandel att 
effekten av den högre värderingen tas ut av minskade utsläpp.  
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DEL 2  Trafikverkets bidrag till klimatmålet 

Figur 7 Trafikverkets arbete för begränsad klimatpåverkan.   
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7. Trafikverkets uppdrag och roll i klimatarbetet  

Trafikverket har enligt instruktionen i uppdrag att ansvara för den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen för alla fyra trafikslagen och för byggande, drift och underhåll av 
statliga vägar och järnvägar. Nytt från 2019 är att Trafikverket också får ansvara för 
genomförande av infrastrukturprojekt i farleder, slussar och kanaler, efter överenskommelse 
med Sjöfartsverket140. 

Trafikverket ska verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala 
kollektivtrafiken. Med utgångspunkt från ett samhällsbyggnadsperspektiv ska Trafikverket 
skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt 
konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem. Trafikverket ska, i samverkan 
med andra aktörer, verka för uppfyllande av de transportpolitiska målen141.  

Det övergripande transportpolitiska målet liksom hänsynsmålet och funktionsmålet 
beskrivs i kapitel 6.  

Funktionsmålet och hänsynsmålet är jämbördiga. Det slogs fast redan i den 
transportpolitiska målpropositionen som kom 2009. I samma proposition finns också 
skrivningen: ”För att uppfylla transportpolitiken övergripande mål måste tillgängligheten på 
sikt utvecklas inom ramen för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av 
trafikolyckor och på ett sätt som bidrar till att miljökvalitetsmålen nås och till ökad hälsa”.  

Detta har sedan upprepats flera gånger, bland annat i direktivet till inriktningsplaneringen 
2015. Ett förtydligande finns också i utgiftsområde 22 i budgetpropositionen för 2020.  Där 
står: ”Ska klimatmålet nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för 
hänsynsmålet. Med detta avses att den samlade utvecklingen inom transportsystemet ska 
leda till att klimatmålet för transporter nås. Det innebär inte att varje enskild åtgärd som 
vidtas i transportsystemet måste bidra till att uppfylla klimatmålet.”  

En tolkning kan vara  att klimatmålet och hänsynsmålet sätter ramar för utvecklingen av 
samhälle och transportsystem, se Figur 8. Samtidigt är en god tillgänglighet nödvändig för 
ett fungerande samhälle.  God tillgänglighet möjliggör ekonomisk utveckling, jobbskapande 
och bostadsförsörjning. Men god tillgänglighet behöver inte betyda resor och transporter, 
det kan även uppnås genom digitala möten.  
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Figur 8 Tillgänglighet som utvecklas måste långsiktigt rymmas inom vad som är hållbart.   

 

Till det transportpolitiska hänsynsmålet finns fem preciseringar, varav en har direkt bäring 
på minskad klimatpåverkan. En mer ingående beskrivning av klimatmål för 
transportsektorn finns i kapitel 2.  

Andra myndigheter och några statliga bolags roller 

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark 
och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för 
boendefrågor. Verket ansvarar också för den centrala administrationen av statligt stöd inom 
sitt verksamhetsområde. 

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en 
effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. De 
ska bland annat samordna omställningen av energisystemet, verka för användningen av 
förnybara energikällor och verka för en rationell användning av energi. Energimyndigheten 
har anslag för forskning på transportområdet, bland annat om ny energiteknik och 
klimateffektiv teknik och för främjande av energieffektivisering av transportsektorn. 

Havs- och vattenmyndighetens uppdrag är att genomföra en sammanhållen svensk 
politik för våra hav och vatten. Havet och dess naturresurser ska utnyttjas på ett hållbart sätt 
så att livet i vattnen bevaras. 
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Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd av stationer, kontor, 
underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. 

Kommuner ansvarar för stora delar av den lokala samhällsservicen. Kommuner är enligt 
lag skyldiga att ha viss verksamhet, exempelvis måste de sköta plan- och byggfrågor samt 
miljö- och hälsoskydd142.  

Konsumentverket har ansvar för att konsumenter har tillgång till information som ger 
dem möjlighet att göra aktiva val med tanke på bland annat miljö och hållbarhet.  

LFV är ett affärsverk som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder på ett 40-tal 
platser i Sverige. Inom klimatområdet arbetar de bland annat med att effektivisera 
inflygningar, utflygningar och överflygningar i konceptet ”grönt flyg”.  

Länsstyrelserna finns i Sveriges alla 21 län och ska verka för att nationella mål får 
genomslag i länet samtidigt som regionala förhållanden beaktas. Länsstyrelserna samordnar 
också statliga myndigheters insatser som sker i länet143.  

Naturvårdsverkets uppdrag är att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs. De 
arbetar långsiktigt och förebyggande för en hållbar samhällsutveckling. Visionen är en bra 
livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. De 
ansvarar bland annat för att vägleda statliga myndigheter i deras miljöledningsarbete, 
vägleda myndigheter med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet samt vägleda 
regionala och lokala myndigheter i deras miljöarbete. De ansvarar även för genomförandet 
av miljöövervakningen samt för att beskriva och analysera miljötillståndet och 
miljöutvecklingen. En annan uppgift är att bevaka allmänna miljövårdsintressen i de mål 
och ärenden som handläggs hos myndigheter och domstolar. 

Regioner är indelade i geografiska områden och ansvarar för frågor som kräver stora 
ekonomiska resurser exempelvis hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och stärkt regional 
utveckling. Det finns 21 regioner i Sverige144. 

Sjöfartsverket ansvarar för säkerhet och framkomlighet till sjöss samt för byggande, drift 
och underhåll av sjöfartens infrastruktur. Sjöfartsverket ska verka för att sjöfartens 
miljöpåverkan minskar.  

Swedavia är ett statligt bolag vars huvuduppgift är att äga, driva och utveckla statens 
flygplatser för civil luftfart. De arbetar tillsammans med LFV för att effektivisera flyget 
genom ”grönt flyg”. Swedavias arbete inom detta område är inriktat på åtgärder på 
flygplatsen, bland annat genom program för energieffektivisering av alla byggnader 
(terminaler, verkstäder med mera). De samverkar även med regionala och lokala aktörer för 
ökad kollektivtrafik. 

Trafikanalys granskar beslutsunderlag, utvärderar åtgärder och ansvarar för statistik 
inom området. 
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Transportstyrelsen utformar regler och kontrollerar hur de efterlevs, ger trafikrelaterade 
tillstånd (till exempel körkort och certifikat), registrerar ägarbyten, sköter trängsel - och 
fordonsskatt samt tillhandahåller trafikföreskrifter. Inom klimatområdet arbetar 
Transportstyrelsen specifikt med följande:  

 De driver på nationell och internationell utveckling av styrmedel för 
energieffektivare fordon och arbetsmaskiner. Detta arbete stödjer Trafikverket med 
kunskap baserad på egenfinansierad forskning inom området. 

 De driver internationellt på utvecklingen av ett mer energieffektivt användande av 
luftrummet samt av energieffektivare luftfartyg. Transportstyrelsen deltar även i 
arbetet med att ta fram internationella styrmedel och överenskommelser för att 
begränsa luftfartens klimatpåverkan.  

 De tar fram klimatrapporter om luftfartens utsläpp samt bistår Naturvårdsverket i 
arbetet med flygets deltagande i EU:s system för handel med utsläppsrätter. 

 De driver internationellt på utvecklingen mot mer energieffektiva fartyg och sjöfart. 
Transportstyrelsen deltar även i arbetet med att ta fram internationella styrmedel 
och överenskommelser för att begränsa sjöfartens klimatpåverkan. 

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg 
och metoder för offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten ska verka för en 
rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för 
medborgarna och näringslivets utveckling. 
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8. Långsiktig planering  

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för 
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och 
järnvägar. 

Planeringsprocessen  

Planeringen av transportsystemet sker oftast i fyraårscykler. Först får Trafikverket i uppdrag 
att ta fram ett inriktningsunderlag som underlag till regeringens infrastrukturproposition. 
Propositionen anger  bland annat hur transportsystemet bör utvecklas i framtiden och  
beslutas i riksdagen. Därefter får Trafikverket i uppdrag att, utifrån denna proposition och 
tillhörande direktiv, ta fram förslag till nationell plan för transportsystemet för nästa 
planperiod (varje planperiod är 12 år). Det är sedan regeringen som beslutar vilka åtgärder 
som ska ingå i den nationella planen. 

Inriktningsplanering 

I Trafikverkets uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag ingår att ta fram underlag till 
kommande infrastrukturproposition och underlag om hur utveckling och vidmakthållande 
av transportinfrastrukturen bör inriktas under nästa planperiod. Exempel på slutsatser i ett 
inriktningsunderlag kan vara att det finns ett ökat behov av underhåll och reinvesteringar 
för att behålla transportsystemets funktionalitet, sänkta hastighetsgränser för att klara 
trafiksäkerheten och andra mål samt behov av omfördelningar i investeringsmedel för att nå 
största möjliga nytta. Det kan även komma uppdrag om vilken inriktning som behövs för att 
nå ett specifikt mål, exempelvis klimatmål.  

I senaste inriktningsplaneringen (för åren 2018–2029) ingick klimatfrågan i uppdraget.  
Trafikverket skulle redovisa en analys av ”hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör 
se ut om trafiken utvecklas enligt Trafikverkets prognos med antaganden om ytterligare 
styrmedel och åtgärder för att kostnadseffektivt minska transportsystemets utsläpp av 
växthusgaser”.145 Kort efter leverans inriktningsunderlaget fick Trafikverket även ett 
fördjupat uppdrag om att redovisa ”vilka styrmedel och åtgärder i infrastrukturen som krävs 
för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser med 60 respektive 80 procent till 
år 2030 jämfört med nivån år 2010”.  

Hur trafikarbetet på väg utvecklas har betydelse för den totala användningen av energi och 
därmed förutsättningarna för att minska utsläppen. Trafikverkets basprognos utgör därför 
en referens för de olika scenarierna. I alla fyra scenarier antas en kraftig 
energieffektivisering och elektrifiering av framför allt personbilar och lastbilar. Trafikverket 
konstaterade att klimatmålen går att nå på olika sätt men med olika konsekvenser. De stora 
skillnaderna handlar om vilka volymer biodrivmedel som antas vara tillgängliga för 
vägtrafiken. Förenklat blev slutsatserna att man antingen kan man förlita sig på höga 
volymer biodrivmedel och låta trafiken öka enligt basprognosen eller så kan man minska 
energianvändningen genom minskad personbils- och lastbilstrafik och använda mindre 
mängder biodrivmedel.  

Åtgärdsplanering 

I den senaste åtgärdsplaneringen för perioden 2018–2029 fick Trafikverket i uppdrag att 
särskilt beakta sex prioriterade samhällsutmaningar varav ”omställning till ett av världens 
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första fossilfria välfärdsländer” var en av dem146. Resultatet blev att Trafikverket tog fram ett 
underlags-PM som dels beskriver och analyserar behov av åtgärder för minskade utsläpp av 
växthusgaser, dels resonerar kring hur styrmedel kan hanteras och ge avtryck i planen: 
PM:et pekar också på utvecklingsbehov i planförslaget147.  

Den samlade effektbedömningen av nationell plan och regionala planer visar att 
planförslagen bidrar till minskad klimatpåverkan jämfört med om planförslagen inte skulle 
genomföras. Dock går det bara att kvantifiera effekter från namngivna investeringsåtgärder 
och stadsmiljöavtal148. Den ökade vägtrafiken bedöms bidra negativt men själva 
infrastrukturen bedöms ha liten påverkan på volymen biltrafik. Trafikverket konstaterar 
dock att ”i ett transportsystem som har ställt om och nått klimatmålen kan trafiken med bil 
och lastbil antas ha minskat jämfört både med prognosen och med volymen i dag”149.  

De viktigaste åtgärderna rör alltså fordon, drivmedel och den samlade efterfrågan på resor 
och transporter. Infrastrukturen i sig har en begränsad roll för omställningen, men den är 
viktig för att bibehålla tillgänglighet i ett klimatneutralt transportsystem. 
Åtgärdsplaneringen bidrar därför främst till klimatomställningen genom att i huvudsak 
föreslå infrastruktursatsningar som bidrar till eller passar in i ett transportsystem som har 
ställt om och nått klimatmålen, samt genom att bygga och underhålla infrastruktur med så 
liten klimatpåverkan som möjligt. 

Fyrstegsprincipen 

Fyrstegsprincipen är vägledande för Trafikverkets planeringsverksamhet. Genom att 
tillämpa fyrstegsprincipen ges förutsättningar för god resurshushållning.  

Tänkbara åtgärder ska analyseras i följande fyra steg: 

1. tänk om: åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt  

2. optimera: åtgärder som ger effektivare användning av infrastruktur och fordon  

3. bygg om: begränsade ombyggnadsåtgärder  

4. bygg nytt: nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.150 

Åtgärdsvalsstudie 

En åtgärdsvalsstudie är en förberedande studie inför val av åtgärder i transportsystemet. 
Åtgärdsvalsstudien syftar till att en viss funktion och kvalitetsnivå ska uppnås för 
exempelvis hela stråk, mindre länkar, godsterminaler, resecentrum med mera. Funktion och 
kvalitet omfattar alla typer av färdmedel och trafikslag. Problemen och bristerna i 
transportsystemet ska analyseras i ett vidare perspektiv så att även markanvändning och 
bebyggelsefrågor ingår. Med stöd av fyrstegsprincipen analyseras alternativa åtgärdstyper 
och åtgärdskombinationer. Utifrån de bästa alternativen formas sedan en övergripande 
inriktning samt uppskattning av kostnader, effekter och konsekvenser av de olika 
alternativen151. 
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Exempel på en övergripande inriktning finns i Trafikverkets, SKR:s och Boverkets 
handledning för åtgärdsvalsstudier:  

”För att komma till rätta med problem kring trafikträngsel, belastning av huvudled 
m.m. kan en inriktning vara att behovet av korta bilresor inom tätorten minskas 
genom att bebyggelse och trafikplaneringen samt kommunal handelspolicy prioriterar 
tillgänglighet till service med gång, cykel och kollektivtrafik. Åtgärdsförslagen handlar 
om ett flertal mindre åtgärder och fördelas på i huvudsak kommunen, centrala 
fastighetsägare och kollektivtrafikhuvudman samt till en mindre del på 
Trafikverket.”152 

Transportpolitikens breda mål är en utgångspunkt i arbetet med åtgärdsval. Dessutom är 
regionala och lokala mål viktiga, och dessa förutsätts vara samstämmiga med 
transportpolitiken. Åtgärdsvalsstudier är därmed ett bra forum för att diskutera lösningar 
för god tillgänglighet i ett hållbart samhälle.  

Samverkan om andras planer och program 

Samverkan i tidiga skeden infaller innan de formella planeringsprocesserna tar vid. 
Samverkan kan ske i löst definierade forum eller i sammanhang som är mer väl beskrivna, 
till exempel i åtgärdsvalsstudier. Tidiga skeden ska präglas av öppenhet, hörsamhet och 
fokus på att förstå problemet snarare än att presentera färdiga lösningar. Det är också innan 
stora ekonomiska resurser är satsade som möjligheten till förändring och påverkan är som 
störst. Trafikverket arbetar ständigt med att förfina de tidiga skedena och skapa goda 
relationer till andra aktörer. 

Trafikverket ser att det är i de tidiga skedena som den största potentialen finns för att 
åstadkomma lösningar som bidrar till en mer hållbar utveckling. Trafikverket är i ett skede 
där just kontakten i tidiga skeden med kommuner och regionala utvecklingsansvariga är i 
fokus. Som delar i detta avser Trafikverket att verka för att nå överenskommelser med 
kommuner och regioner. Överenskommelsen ska tydliggöra hur samverkan ska ske, hur 
kontakt i tidiga skeden säkerställs, i vilka former samverkan ska ske med mera. Vidare 
kommer Trafikverket i allt större utsträckning lyfta trafikstrategier som ett 
planeringsinstrument för att stödja samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens 
uppsatta mål. 

Hur hantera nya trender?  

En utmaning i planeringen av transportsystemet och infrastrukturen är uppkomsten av nya 
trender som påverkar möjligheterna att nå uppställda mål. Trafikverket har en kontinuerlig 
omvärldsbevakning och presenterar sammanställningar både månadsvis och kvartalsvis, 
framför allt för internt bruk. Vart fjärde år tar Trafikverket fram en övergripande 
omvärldsanalys som belyser trender på två nivåer – megatrender och trender i 
transportsystemet. Megatrender är förändringar på ett övergripande samhällsplan som är 
långsiktiga och globala till sin karaktär. Trender i transportsystemet är förändringar som 
sker specifikt i transportsystemet och har sin grund i megatrenderna. Den senaste 
övergripande omvärldsanalysen presenterades i slutet av 2018. Syftet med 
omvärldsanalyserna är att de ska utgöra ett underlag till inriktningsplaneringen.   
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Trenderna kan underlätta  att nå klimatmålet, som till exempel om fler väljer att bo i städer 
utan tillgång till bil. De kan också försvåra att nå målet, till exempel om fler väljer större och 
tyngre bilar med högre koldioxidutsläpp. Ibland är det svårt att bedöma  om trenden 
kommer att leda till lägre eller högre utsläpp.  

Exempel automatiserade fordon 

Ett aktuellt exempel som både skulle kunna bidra och motverka klimatmål är 
automatiserade fordon. Utvecklingen bedöms av många kunna ske relativt snabbt.  

Idag ses tiden som begränsande faktor för hur långt och hur länge vi är beredda att resa.  
Full automatiseringen med helt självkörande fordon gör det möjligt att göra andra saker 
samtidigt som man åker bil. Det kan göra att vi är beredda att sitta längre tid i bilen och att 
efterfrågan på bilresor  ökar. I ett sådant scenario sitter vi  ensamma i våra bilar. Lägger 
man till att bilarna ibland kör runt tomma för att undvika parkering kan ökningen av 
biltrafiken bli större. Ett alternativt scenario är att gång, cykel och mindre, delade 
självkörande fordon kombineras med kapacitetsstark kollektivtrafik på ett sätt som totalt 
sett leder till mindre mängder trafik.   

För att kunna hantera trender är en gemensam målbild för hur klimatmål kan nås en viktig 
utgångspunkt. Automatiserade fordon behöver sättas i det perspektivet och  styrmedel och 
åtgärder utformas så att automatiserade fordon passar in i en framtid där denna målbild 
nås. Till exempel kan mindre självkörande, delade elektrifierade fordon med fördel 
användas där det annars är svårt att ekonomiskt driva kollektivtrafik, vilket sedan kan länka 
till kapacitetsstark yteffektiv kollektivtrafik.  
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9. Byggande, drift och underhåll 

Detta kapitel handlar om klimatpåverkan från byggande, drift och underhåll av den statliga 
infrastrukturen ur ett livscykelperspektiv. Utsläpp från trafiken som utnyttjar den färdiga 
infrastrukturen omfattas inte.   

Klimatpåverkan från byggande, drift och underhåll av infrastruktur uppstår både direkt och 
indirekt genom användning av material och energi. Utsläppen från material och energi 
uppstår i samband med utvinning av råvaror, produktion, transporter och i vissa fall för 
material vid destruktion.   

Klimatpåverkan från infrastrukturen 

Trafiken och drivmedlet som den använder står för cirka 78 procent av vägtrafikens utsläpp 
av växthusgaser. Tillverkning, underhåll och skrotning av fordon står för cirka 15 procent av 
utsläppen och byggande, drift och underhåll av vägar för cirka 7 procent153. För järnväg blir 
andelen från infrastrukturen större, eftersom utsläppen från tågdriften är låga även sett ur 
ett livscykelperspektiv. Där är andelen utsläpp från infrastrukturen cirka 35 procent.  

Det finns en möjlighet att minska klimatpåverkan från infrastrukturen med upp till 50 
procent utan större kostnadsökningar. Minskningar utöver detta kräver transformativa 
förändringar i hela leverantörskedjan, inte minst hos cement-, stål-, fordons- och 
asfaltsindustrin. Det handlar till exempel om att föra in koldioxidinfångning (CCS) inom 
cementproduktionen, och att införa en process där man använder vätgas för att reducera 
järnmalmen i stålverket, istället för det traditionella stenkolet. 

Hela den svenska transportinfrastrukturen 

Den totala klimatpåverkan från den svenska transportinfrastrukturen ligger på cirka 3 
miljoner ton växthusgaser per år154. Av detta står vägar för 1,9 miljoner ton och järnvägar för 
0,7 miljoner ton och resten kommer från flygplatser och hamnar. Statliga vägar står för cirka 
0,8 miljoner ton och statliga järnvägar för cirka 0,4 miljoner ton155. Övriga utsläpp kommer 
från infrastrukturhållning av enskilda vägar, kommunala gator och vägar, farleder och 
hamnanläggningar, industrispår, flygplatser samt övriga icke statliga spåranläggningar. Vad 
gäller den kommunala och regionala infrastrukturen så ger infrastrukturhållning av gator 
och vägar upphov till ett utsläpp på cirka 0,4 miljoner ton per år, medan spårvägar och 
tunnelbana ger upphov till ett utsläpp på cirka 0,03 respektive cirka 0,04 miljoner ton per 
år. 

Statliga infrastrukturen 

Totalt beräknas den statliga infrastrukturen av vägar och järnvägar ge ett utsläpp på cirka 
1,2 miljoner ton växthusgaser per år. Det kan jämföras med de direkta utsläppen (utan 
hänsyn till bränsleproduktion) från inrikes transporter, som ligger på cirka 16 miljoner ton. 
Utsläppen från den statliga infrastrukturen är relativt jämnt fördelade mellan investering, 
reinvestering, drift och underhåll.  

Byggande av ny statlig infrastruktur beräknas ge en klimatpåverkan på 0,5 miljoner ton 
växthusgaser per år sett ur ett livscykelperspektiv. Till detta kommer utsläpp från 
reinvestering på cirka 0,5 miljoner ton. Klimatpåverkan varierar mellan olika år på grund av 
olika investerings- och reinvesteringsvolymer. Sett för investeringsprojekten i den nationella 
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planen 2018–2029 beräknas betong stå för cirka 45 procent av de klimatpåverkande 
utsläppen, drivmedel för cirka 25 procent, armeringsstål för cirka 10 procent och 
konstruktionsstål för cirka 10 procent, se figur 9. Resterande kommer bland annat från 
asfalt och sprängämne. Fördelningen ser olika ut i olika typer av projekt.  

 

Figur 9 Klimatpåverkande utsläpp – fördelning mellan olika material och energi för investeringsprojekt, 

i referensalternativ till nationell plan 2018–2029. 

 

Drift och underhåll 

Vad gäller drift och underhåll av väg står basunderhåll och beläggningsunderhåll för ungefär 
lika mycket, drygt 100 tusen ton växthusgaser vardera per år. För basunderhåll väg ser 
fördelningen av växthusgasutsläppen på olika poster ut på ett annat sätt än i 
investeringsprojekten. Basunderhåll väg  domineras mycket av vinterväghållning vilket gör 
att drivmedelsanvändningen till fordon och maskiner står för nästan två tredjedelar av 
klimatpåverkan. För vinterväghållningen används också salt, vilket står för nästan 20 
procent av basunderhållets klimatpåverkan. Klimatpåverkan från salt utgörs framförallt av 
utvinning och transport till Sverige. Räcken, mindre lagningar av beläggning utgör den 
största delen  av de resterande utsläppen. 



Sida 74 (114) 

 

Figur 10 Klimatpåverkande utsläpp – fördelning mellan olika material och energi för basunderhåll väg. 

 

Trafikverkets mål för infrastrukturens klimatpåverkan 

Som infrastrukturhållare och beställare har Trafikverket stora möjligheter att minska 
klimatpåverkan från infrastrukturhållningen genom att ställa klimatkrav i upphandlingar av 
konsulttjänster, entreprenader och järnvägsmaterial. Som grund för detta arbete har 
Trafikverket beslutade mål om minskad klimatpåverkan i linje med de nationella 
klimatmålen156.  

Långsiktigt mål: 

 Klimatneutral infrastruktur senast 2045. 

Delmål jämfört med utgångsläget 2015 

 2030 - minst 50 procents reduktion av klimatpåverkan med bonus för upp till 100 
procents reduktion av klimatpåverkan i projekt och järnvägsmaterial. Fossilfria 
drivmedel eller eldrift i alla entreprenader. 

 2025 - minst 30 procents reduktion av klimatpåverkan med bonus för upp till 
halverad klimatpåverkan i projekt och järnvägsmaterial.  

 2020 - minst 15 procents reduktion av klimatpåverkan med bonus för större 
reduktioner i projekt och järnvägsmaterial. 
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Klimatkalkyl 

Klimatkalkyl är Trafikverkets verktyg för beräkning av energianvändning och 
klimatpåverkan från byggande och underhåll av infrastruktur. Klimatkalkyl kan användas 
för att göra klimatkalkyler för hela eller delar av investeringsobjekt, för baskontrakt 
underhåll samt som verktyg för att jobba effektivt och systematiskt med klimat- och 
energieffektivisering inom infrastrukturhållningen. Klimatkalkyl visar vilka aktiviteter och 
material som ger upphov till störst utsläpp och visar därmed vilka poster som är mest 
betydande. Utsläpp från trafiken som sker på den färdiga infrastrukturen ingår inte i 
Klimatkalkyl. För detta hänvisas till andra modeller som Eva och Samkalk.  

Klimatkalkylerna ger möjlighet till klimatförbättringar både i planläggningen och i 
byggskedet. Resultaten från klimatkalkyler används som underlag till samlade 
effektbedömningar, till miljöbedömning av nationell plan för transportsystemet samt till 
klimatkrav i upphandlingar av entreprenörer, konsulter och enskilda produkter. I tidiga 
planeringsskeden finns schabloner och i senare skeden kan projektspecifika data användas. 
Schablonerna beskriver användning av bränsle och material i olika delar av 
infrastrukturhållningen, exempelvis mängden betong i en plattramsbro eller 
bränsleanvändning för snöröjning av en viss vägtyp i en viss region.  

Klimatkalkyls beräkningar utgår från standardiserad metodik för livscykelanalys. 
Beräkningarna redovisas öppet och transparent vilket möjliggör extern granskning och 
kvalitetssäkring. Indata till modellen är underlag till anläggningskostnadskalkylen, 
exempelvis antal kilometer 2+1-väg eller kvadratmeter bro. Kostnadsposterna multipliceras 
sedan med livscykeldata i form av emissionsfaktorer. Emissionsfaktorerna beskriver 
utsläppen från produktion och användning av de olika bränslena och material. De 
emissionsfaktorer som används i Klimatkalkyl är beslutade som effektsamband av 
Trafikverket, och de ses över med regelbundna intervall. 

Klimatkalkyler ska göras för alla Trafikverkets investeringsåtgärder som är större än 50 
miljoner kronor. Läs mer om Trafikverkets arbete med Klimatkalkyl på 
www.trafikverket.se/klimatkalkyl. 

Klimatkrav på infrastruktur 

Den 15 februari 2016 började Trafikverket ställa klimatkrav på leverantörer. Klimatkraven 
omfattade till att börja med reduktion av klimatpåverkan i investeringsprojekt på över 50 
miljoner kronor där entreprenaden planeras att avslutas 2020 eller senare. Klimatkraven 
motiveras av att infrastrukturen står för en betydande del av transporters 
växthusgasutsläpp.  

Klimatkraven har efter hand utökats till att omfatta järnvägsmaterial som tillhandahålls av 
Trafikverket, mindre investeringsprojekt och olika delar av underhållet.  

I investeringsprojekten ställs kraven i olika skeden, vilket översiktligt beskrivs i figur 11 och i 
kommande avsnitt. 
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Figur 11. Klimatkrav på konsult och entreprenad i olika skeden för investeringsprojekt med olika 

totalkostnad. Material och drivmedelskraven som gäller för de mindre investeringsprojekten med 

totalkostnad under 50 miljoner kronor gäller också för underhållsentreprenader oavsett storlek. 

Minskning av klimatpåverkan i planläggning 

I planläggning av investeringsprojekt med totalkostnad över 50 miljoner kronor används 
krav på konsulten för att ge planerande och investerande verksamhet underlag inför ett 
beslut om åtgärd, och för att ge underlag för reduktionskrav i kommande steg. Kravet 
innebär att konsulten med hjälp av Klimatkalkyl ska redovisa de mest betydande 
klimataspekterna. Konsulten ska även ta fram åtgärdsförslag för att minska 
klimatbelastningen, samt förslag på reduktionskrav att ställa i projekteringsskedet inför 
utförandeentreprenad alternativt reduktionskrav att ställa på totalentreprenad. Åtgärderna 
omfattar val av korridor och val av linje inom korridoren samt åtgärder för att minska 
utsläpp i projektering av den valda linjen. Det kan vara optimering av plan och profil, 
utformning och material, masshantering med mera. 
 
Klimatkalkyl kan kompletteras med analyser med andra verktyg. Ett exempel är Geokalkyl157 
som med fördel används i tidiga skeden för optimering vid val av linje. Geokalkyl kan också 
användas när man jämför olika linjer. Kalkylen tar hänsyn till markens och omgivningens 
förutsättningar i både plan och profil. Den används också för att identifiera, justera och välja 
lösningar för korsningspunkter. I senare skeden kan olika utföranden jämföras, till exempel 
val av markförstärkningar. Resultaten ges i kronor, koldioxidekvivalenter och energi. 

Minskad klimatbelastning i projekterings- och entreprenadskede  

Kraven i projekterings- och entreprenadskedet utgår från Trafikverkets mål för 
infrastrukturens klimatpåverkan. I enskilda projekt kan kraven variera, men som snitt för 
samtliga upphandlingar under ett givet år ska summan av ställda krav för projektering och 
entreprenad nå upp till ställda Trafikverkets mål.  

När klimatkrav ställs i investeringsprojekt över 50 miljoner kronor används verktyget 
Klimatkalkyl. Klimatkalkylen används för att i samband med upphandlingen beräkna ett 
utgångsläge för klimatkraven. Sedan sätts ett procentuellt reduktionskrav. För 
utförandeentreprenader delas detta i två delar: ett för projekterande konsult och ett för 
entreprenören. Kravet på den projekterande konsulten är att ta fram åtgärder som senare 
projekteras in i entreprenaden. Kravet på resterande del av den procentuella reduktionen 
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ställs sedan på entreprenaden. För en totalentreprenad ställs kravet på hela den 
procentuella reduktionen på entreprenören, som både projekterar och genomför 
entreprenaden. Vid förändringar av betydelse under entreprenaden uppdateras 
utgångsläget, men det procentuella reduktionskravet består.  

När projektet är slutfört ska entreprenören visa att kravet har uppnåtts genom en 
klimatdeklaration. Klimatdeklarationen upprättas i Klimatkalkyl. Emissionsprestanda för 
specifika material måste visas genom en miljövarudeklaration (EPD). Det gäller alltid 
betong, cement, armeringsstål, konstruktionsstål och i vissa fall även bränslen. Bonus delas 
ut i samband med klimatdeklarationen för reduktioner som är större än kraven. Bonusen 
beräknas enligt en modell som presenteras i upphandlingen. Om kravnivån inte uppnås får 
entreprenören betala vite.  

Från 15 mars 2018 introducerades även klimatkrav på armeringsstål, konstruktionsstål, 
betong, cement och drivmedel i investeringsprojekt på mindre än 50 miljoner kronor och i 
alla underhållsentreprenader. Dessa kallas även material- och drivmedelskrav. Nivån på 
kraven har utgått från Trafikverkets mål för infrastrukturens klimatpåverkan. 
Drivmedelskravet gäller i storstadsregioner och går utöver den reduktionsplikt som gäller på 
bensin och diesel för drivmedelsleverantörerna från och med 1 juli 2018 (se även kapitel 4). 
Omfattning av storstadsregion framgår av figur 12. 

Material- och drivmedelskraven anger en maximal utsläppsnivå för respektive material och 
drivmedel. Dessa krav är gemensamma med storstadsregionerna. För investeringsprojekt 
följs kraven upp vid projektets slut, medan de för underhåll rapporteras årligen. 
Entreprenören ska då redovisa miljövarudeklarationer (EPD:er) för armeringsstål, cement 
eller betong och konstruktionsstål. I storstadsregioner där drivmedelskrav gäller ska en 
förteckning över använda mängder och kvaliteter för el och drivmedel rapporteras i en mall 
som tillhandahålls av Trafikverket. Om kraven inte nås utgår vite. Däremot tillämpas inte 
bonus då bättre klimatprestanda uppnås än kraven på armeringsstål, konstruktionsstål, 
betong och cement. Detsamma gäller för drivmedelskravet inom storstadsregion. 
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Figur 12. Storstadsområden där det ställs krav på förnybart drivmedel utöver reduktionsplikten, i 

investeringsprojekt med totalkostnad under 50 miljoner kronor och för underhåll oavsett storlek158.   

 

Ytterligare krav inom underhåll 

Utöver de krav som ställs på material och drivmedel som nämndes ovan finns det ytterligare 
några klimatkrav inom underhållsområdet. 

Inom beläggningskontrakten har piloter med bonus för reduktion av klimatpåverkan 
genomförts under 2019. I upphandling av beläggningsunderhåll som görs i slutet av 2019 
och början av 2020 ska cirka 50 procent av upphandlingarna omfattas av bonus för 
klimatreduktion jämfört med målnivå definierat med EKA-modellenx. Senast hösten 2022 
ska alla upphandlingar av beläggningskontrakt omfattas av krav på högsta tillåten 
klimatpåverkan och bonus för större reduktioner. EKA ersätts med miljövarudeklarationen 

                                                            
x EKA står för Energi klimat asfalt. Det är ett klimatkalkylverktyg för asfaltsbeläggningar som 
Trafikverket har tagit fram i samarbete med branschen. 
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EPD som verifikat för upphandlingar som genomförs från och med hösten 2020. EKA 
kommer dock att fortsätta användas internt, som ett verktyg för att planera åtgärder. 

För basunderhåll väg finns sedan 2018 redan krav på förnybart drivmedel utöver 
reduktionsplikt i storstadsregioner. Från och med hösten 2019 infördes även en 
bonusmodell i upphandlingar av baskontrakt väg för användning av förnybart drivmedel 
utöver reduktionsplikt i entreprenader utanför storstadsregionerna. Bonusmodellen är en 
tillfällig lösning under två år. Därefter kommer en modell införas som liknar den som 
används för större investeringsprojekt med krav som baseras på Klimatkalkyl. Under 2020 
års upphandlingar av baskontrakt väg införs såväl krav på klimatdeklaration som krav på 
digital redovisning av drivmedel till Trafikverket via BEAst, byggbranschens elektroniska 
affärsstandard. I upphandlingarna under 2021 används detta i kombination med klimatkrav 
som baseras på Klimatkalkyl. 

Upphandlingskrav på inköp av järnvägsmaterial  

Trafikverket upphandlar och tillhandahåller tekniskt godkänt järnvägsmaterial. För de  som 
har betydande klimatpåverkan ställs klimatkrav i den takt materialen upphandlas. Första 
klimatkraven för järnvägsmaterial infördes i den upphandling av betongsliprar som gjordes 
2016, därefter har även upphandling av sliprar och stål till växlar gjorts under 2018.  

I samband med upphandlingen ställs krav på högsta tillåtna klimatpåverkan från 
järnvägsmaterialen. Där framgår även vilka nivåer som krävs för att få bonus. Vid längre 
upphandlingar kan det finnas skärpningar av kravnivån och nivån för bonus vid bestämda 
tidpunkter. För den eller de som får uppdraget gäller att de före leverans verifierar 
klimatprestanda med en miljövarudeklaration typ III (EPD) enligt standarden EN 15804.  

För de material som upphandlas av Trafikverket behöver konsulten eller entreprenören inte 
själv föreslå eller räkna på åtgärder för att minska klimatpåverkan. Reduktionskraven som 
ställs på konsulten och entreprenören tar hänsyn till detta.  

Upphandlingskrav transporter 

Trafikverket handlar även upp transporter av järnvägsspecifikt material. Det handlar om 
både väg- och järnvägstransporter. Senaste upphandlingen gjordes under 2016 och då 
ställdes krav på högsta klimatpåverkan från lastbilstransporterna med bonus för bättre 
prestanda än kravet. Ett utgångsläge sattes för en typisk transport 2015 som baserades på 
data insamlade under föregående kontraktsperiod. Utifrån detta ställdes krav att utsläppen 
skulle minska med minst 10 procent till 2017 jämfört med utgångsläget och därefter med 
ytterligare 5 procent per år fram till 2020. För 2020 innebär det således att utsläppen ska ha 
minskat med minst 25 procent. För varje procents extra reduktion utöver kravet ges 
dessutom en bonus på 0,1 procent av kontraktsvärdet. Den maximala bonusen som kan 
delas ut är 1 procent, vilket alltså delas ut vid 10 procent extra reduktion utöver kravet. 
Uppföljning under 2018 visade att man reducerat utsläppen med 24 procent. Det innebär att 
målet för 2020 nästan har nåtts. Totalt innebar detta en minskning på 215 ton 
koldioxidekvivalenter jämfört med om man skulle ha skulle haft samma utsläpp per 
tonkilometer som 2015.  
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Stöd, samverkan och tydliga långsiktiga spelregler  

Regelbunden genomlysning av  hinder för att nyttja lönsamma lösningar är en 
framgångsfaktor. För att undanröja hindren behövs samarbeten som innefattar 
Trafikverket, andra myndigheter och branschen. I dessa samarbeten kan lösningar 
vidareutvecklas  och förändringar i krav och incitament i upphandlingar föreslås.  

Färdplaner inom Fossilfritt Sverige 

Inom ramen för regeringsuppdraget Fossilfritt Sverige har ett antal färdplaner tagits fram 
för omställning till fossilfrihet och för att nå det långsiktiga klimatmålet159. Inom bygg- och 
anläggningsområdet deltog ett stort antal aktörer inom leverantörskedjan (däribland 
Trafikverket) i arbetet med att ta fram och därefter ställa sig bakom en gemensam färdplan 
för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. Färdplanen 
överlämnades till regeringen i april 2018. Arbetet har därefter fortsatt med implementering. 
Ytterligare framtagna färdplaner som har betydelse för omställningen av bygg- och 
anläggningssektor är för betong, cement och bergmaterial.  

Forskning och utveckling 

De transformativa förändringarna kommer kräva stora investeringar i basindustrin. På 
liknande sätt behövs stora investeringar hos tillverkare av fordon och arbetsmaskiner för att 
gå över till produktion av eldrivna fordon och maskiner. Stöd för omställning av den svenska 
industrin finns i statliga forskningsprogram. För omställningen av basindustrin utökades 
industriklivet i budgetpropositionen för 2020160.  

Det pågår ett stort antal olika utvecklingsprojekt med bäring på reduktion av 
klimatpåverkan från infrastrukturen. Några exempel är Trafikverkets egna 
forskningsportföljer161, nordisk samverkan för utveckling av vägledning för livscykelanalyser 
(LCA) och miljövarudeklarationer (EPD)162, aktiviteter kopplat till Mistra Carbon Exit163, 
innovationstävlingen transformativ infrastruktur som anordnades av Naturvårdsverket164 
samt Anläggningsforums utvecklingsprojekt165. Genom samarbete mellan Formas, Vinnova 
och Energimyndigheten bedrivs Strategiska Innovations Program166 där relevanta  exempel 
är InfraSweden2030167 och Smart Built Environment168. Vinnovas har också programet för 
utmaningsdriven innovation169 där exempelvis projektet BETCRETE kan nämnas170,  

Långsiktiga spelregler 

Genom att Trafikverket tydligt kommunicerar hur mål, krav och bonusnivåer i framtida 
upphandlingar successivt skärps fram till 2045, ges branschen långsiktiga spelregler. Detta 
skapar en trygghet i att Trafikverket kommer att efterfråga lösningar med låg 
klimatpåverkan och på sikt klimatneutrala lösningar. Press på tid och budget i enskilda 
projekt gör att det kan finnas  behov av att genomföra speciella innovationsprojekt.  

För att driva på utvecklingen har Trafikverket under 2019 börjat förbereda för 
innovationsupphandling där klimatkraven för 2030 ställs redan nu. Kraven omfattar 
reduktion av klimatpåverkan med minst 50 procent, med bonus för reduktion upp till 100 
procent. Det blir också krav på fossilfrihet i entreprenaden. I dessa och andra 
innovationsprojekt kan leverantörskedjans aktörer arbeta integrerat med att utveckla 
metoder och material som ger väsentligt lägre utsläpp av växthusgaser. Utvärderingen av 
dessa innovationsprojekt ger underlag för kommande skärpningar av klimatkrav, men den 
är också ett viktigt underlag för branschens egna utvecklingsprojekt.  
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Slutligen behöver Trafikverket och bygg- och anläggningsbranschen tänka långsiktigt vid 
nybyggnation så att inlåsningseffekter om möjligt undviks. Det gäller särskilt i stora dyra 
projekt. Det kan till exempel handla om att undvika lösningar vid projektering och byggande 
som innebär resurskrävande underhåll under infrastrukturens hela livslängd. Det kan också 
handla om att man lämnar utrymme för hållbar utveckling av transportsystemet, till 
exempel genom att göra det möjligt att elektrifiera vägar i efterhand. 

Energieffektivisering av järnvägsanläggningen  

Järnvägsanläggningar har installationer som använder elenergi, såsom belysning, 
omformarstationerxi och uppvärmning av växlar. Elenergianvändningen för drift av 
järnvägsinfrastruktur var på 300 GWh (2017) och förlusterna i överföringssystemet var på 
357 GWh (2016). Detta kan jämföras med de 2,3 TWh (2 300 GWh) som levereras till 
tågoperatörerna. Trafikverket köper sedan 2018 in förnybar el (se nedan). Minskad 
elanvändning ger ingen direkt klimatvinst, men genom att den minskar behovet av förnybar 
el gör det att den sparade förnybara elen kan ersätta fossil el någon annanstans i elsystemet. 
Indirekt innebär därför energieffektivisering en klimatvinst. Ofta innebär 
energieffektiviseringen också en kostnadsbesparing. 

Nedan ges några exempel på åtgärder som genomförs för att minska förlusterna i 
överföringssystemet eller energianvändningen för driften av systemet.  

 Roterande omformarexii byggs successivt om för att  ge högre verkningsgrad och 
minska behovet av olja i  transformatorerna.  

 Genom effektstyrning på 132 kV-nätetxiii  och 15 kV-nätetxiv får Trafikverket kontroll 
över kraftförsörjningsystemet och driftfall som kan leda till ökade energiförluster 
kan undvikas. Dessa system kommer under de kommande åren att trimmas och 
utvecklas, speciellt för 15 kV-nätet. 

 Trafikverket erbjuder tågoperatörer energimätare som är anpassade för tåg. I 
dagsläget ställs det krav på energimätning för nybyggda fordon samt ombyggda 

                                                            
xi Omformarnas funktion är att omvandla 3‐fas 50 Hz växelström från allmänna elnätet till 1‐fas 16 
2/3 Hz växelström som via Trafikverkets egna kraftnät och kontaktledning går till tågdrift. De behövs 
i länder med växelström och avvikande frekvens från nätspänningen. Det gäller exempelvis Sverige, 
Tyskland, Österrike, Norge och Schweiz. En del länder med senare elektrifiering av järnvägsnätet 
använder 50 Hz, exempelvis Danmark, Frankrike och Finland.  Då behövs inte omformarstationer. 
Det skulle bli mycket kostsamt att gå över till det i Sverige. Tågen idag har dock utrustning för att 
klara flera olika elsystem vilket gör att transporter mellan olika länder är mindre problem. Mer om 
elkraftsystemet kan läsas om på Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/for‐dig‐i‐
branschen/teknik/anlaggningsteknik/Elkraftsystemet/  
xii Principen för en roterande omformare är att el, med frekvensen 50 Hz, får driva 
en elektrisk motor. På samma axel som denna sitter en generator. Genom att välja 12 magnetpoler 
på motorn och 4 magnetpoler på generatorn erhålls den önskade frekvensen på den 
spänning generatorn levererar ut. 
xiii Elkraft som levereras till Trafikverket som 132 kV, 3 fas högspänning med frekvensen 50 Hz 
xiv El till tågdrift är på 15 kV, 1 fas med frekvensen 16,7 Hz. Elkraften måste därför omvandlas i så 
kallade omformarstationer, som finns med jämna mellanrum utmed järnvägen. 
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fordon. Genom debitering av uppmätt energianvändning får tågoperatörerna 
chansen att energieffektivisera sina körningar. Den möjligheten finns inte om de 
betalar genom en schablon. Dessa energimätare kan också användas i framtiden för 
att optimera järnvägsanläggningen genom extra funktioner som spänningsmätning. 

 Under en längre period har ombyggnationer gjorts så att en utökad styrning av 
växelvärme kan ske och på så sätt bland annat få ner energianvändningen. 
Framöver kommer utbyggnationen och mätning av energibesparing att fortsätta. 
Beräkningar och mätningar från 2012 visar på en besparing på 50 procent, men 
dessa siffror kommer att valideras under de kommande åren. Utvärderingar tar flera 
år att göra då vintrarnas stränghet varierar från år till år. Trots styrning av 
växelvärme kan energianvändningen öka eftersom nya växlar har högre installerad 
effekt än äldre växlar. Men utan styrning skulle förbrukningen gå upp mycket mer. 

 För all belysning gäller det att den bästa besparingen är att ta bort den belysning 
som inte behövs. Den nästa bästa besparingen är att byta ut belysning mot mer 
energieffektiv LED-belysning. En annan fördel med LED-belysning bättre och 
jämnare ljusbild på marken. De nya LED-armaturerna uppfyller kraven som ställs 
på belysning i dag. Om alla ljuspunkter inom järnvägen (cirka 70 000) skulle bytas 
ut mot LED skulle man kunna spara cirka 28 GWh. 

 Trafikverket deltar också inom olika forsknings- och samarbetsprojekt såsom 
Shift2Rail och Smarta elnät, där de resultat som kommer fram kan ge framtida 
energieffektiviseringar.  

 Vad gäller Trafikverkets hjälpkraftnät kommer det genomföras undersökningar och 
utredningar för att se vilka möjligheter som finns för framtida 
energieffektiviseringar. 

 Trafikverket tittar även på att i framtiden spänningshöja på 132 kV-nätet för att på 
detta sätt minska överföringsförlusterna.  

Energieffektivisering av väganläggningen 

Energieffektivisering av väganläggningen avgränsas i detta avsnitt till den elenergi som 
anläggningen använder vid drift. Minskad klimatpåverkan vid underhåll av vägar styrs till 
stor del av de krav som ställs vid upphandling av entreprenörer, vilket har tagits upp i 
tidigare avsnitt. Utöver detta kan energieffektivisering också göras genom att till exempel 
lägga mer lättrullande beläggning som därigenom minskar energianvändningen för de 
fordon som använder vägen. Detta kan ge betydande vinster, särskilt när man tänker på att 
utsläppen från fordonen är mycket större än utsläppen från underhållet.  

Elenergianvändningen för drift av väginfrastruktur är cirka 140 GWh, vilket är ungefär 
hälften så mycket som används till järnvägens infrastruktur (exklusive förluster). Elen 
används till belysning, signaler, VA-anläggningar och tunnelventilation. För belysning 
handlar det om att ta bort onödig belysning och i en del fall flytta den till gång- och 
cykelbanor, att anpassa belysningseffekt efter ljusförhållanden och trafikintensitet, att byta 
till mer energieffektiv teknik i ljuskällor och armaturer (LED) samt att styra 
belysningsstyrkan över dygnets och veckans timmar. Enligt en studie från VTI går det att 
minska energianvändningen till vägbelysning i det statliga vägnätet med 19–50 procent 
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beroende på valt dämpningsschema, samtidigt som trafiksäkerhetskraven ändå uppfylls[i]. 
Det är mycket viktigt att vid projektering och byggande ta hänsyn till energianvändning och 
underhållskostnader under anläggningens driftskede. En översyn av belysningsnormer i 
VGU och andra tekniska riktlinjer kan behöva göras. 

Elinköp  

Trafikverket köper årligen in cirka 2,7 TWh el varav 2,3 TWh går till tågdrift och resterande 
0,4 TWh till anläggningen. För tågdriften köper Trafikverket ofta in ursprungsmärkt 
förnybar el som är märkt med Bra miljöval. Före 2018 ställdes inga krav på den el som 
köptes till anläggningen, vilket innebar att Trafikverket fick så kallad residualel – alltså det 
som blir över när alla som valt ursprungsmärkt el fått sin del. Trafikverket har nu tagit 
beslut om att från och med 2018 köpa ursprungsmärkt förnybar el till anläggningen. Detta 
krav överensstämmer också med Upphandlingsmyndighetens basnivå. Beslutet innebar en 
minskning av Trafikverkets växthusgasutsläpp på 140 000 ton koldioxidekvivalenter. I ett 
större systemperspektiv är effekten av att Trafikverket väljer förnybar el sannolikt inte så 
stor i och med att elproduktionen ingår i EU:s handelssystem där de totala utsläppen är 
satta. För att skapa en kraft i samhället och underlätta omställningen är det dock en fördel 
om konsumenter, som Trafikverket i detta fall, aktivt väljer förnybar energi då det är 
möjligt.  

Elproduktion i anläggningen  

Sverige har som mål att elproduktionen 2040 ska vara 100 procent förnybar. Trafikverket 
har stora markytor i sin ägo, som skulle kunna användas för elproduktion från förnybara 
källor. En förstudie har genomförts under 2018 som ska ge underlag inför beslut om hur 
Trafikverket ska gå vidare i frågan om storskalig elproduktion från solceller i och omkring 
väg- och järnvägsanläggningen171. Utöver denna har även piloter genomförts parallellt, där 
solcellsanläggningar har byggts på bland annat teknikhus och vid en vägtunnel inom ramen 
för ett Trafikverksfinansierat forskningsprojekt172. 

Förstudien har tittat på vilka typer av solcellsanläggningar som skulle kunna vara 
intressanta för Trafikverket. Man har tittat på teknisk potential till elproduktion, tekniska 
och juridiska hinder för installation och drift, lämpliga affärsmodeller, lönsamhet ur 
företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv, Trafikverkets roll, internationella 
erfarenheter samt vidare behov av utredning. 

Den tekniska potentialen till produktion längs statliga vägar och järnvägar ligger enligt 
rapporten på en årlig produktion i solcellsanläggningar på 0,8–1,4 TWh, vilket motsvarar 30 
till 50 procent av den el som Trafikverket köper in, inklusive el till tågdrift.  

Det finns dock en begränsning i att Trafikverket per elområde inte får producera mer el än 
vad som förbrukas. Detta är en följd av den så kallade åtskillnadsplikten som säger att en 
juridisk person som bedriver nätverksamhet inte får bedriva produktion av eller handel med 
el173. Nätverksamhet ska ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. Studeras 
Trafikverkets elförbrukning ner på timnivå innebär det en begränsning till en produktion på 
125 MW installerad effekt, vilket innebär en elproduktion på 115 GWh per år. Det motsvarar 
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cirka 4 procent av Trafikverkets elanvändning. Investeringskostnaden skulle uppgå till cirka 
1 miljard kronor.  

Tas elförbrukningen i beaktning under den tiden på dygnet som solcellerna producerar som 
mest kan solcellsanläggningar på totalt 250 MW installeras. Detta ger en solelproduktion på 
cirka 230 GWh eller cirka 8 procent av Trafikverkets elanvändning. Investeringskostnaden 
skulle uppgå till cirka 2 miljarder kronor. 

Som exempel på lönsamhet kan nämnas att rapporten anger en återbetalningstid på 14 år, 
utan bidrag, för solceller som är integrerade i bullerplank längs järnväg. Livslängden på 
solceller är inte helt känd, men utifrån anläggningar som ännu är i drift så bedöms den vara 
30 år eller mer.  

Även om förstudien ger en del svar finns det juridiska och tekniska frågor som behöver svar 
innan man kan satsa på elproduktion kopplat till anläggningen. Ett internt projekt kommer 
därför genomföras under 2020 med syfte att ta fram tydlig riktlinje för var och hur 
Trafikverket ska arbeta med solceller och eventuellt annan elproduktion i anläggningen. 

Artrik energiutvinning 

Trafikverket sköter årligen betydande markytor längs vägar och järnvägar. Det statliga 
vägnätet omfattar exempelvis närmare 100 000 km. Dessa vegetationsområden har blivit 
alltmer värdefulla för den biologiska mångfalden i takt med att traditionellt hävdade 
biotoper har blivit mer sällsynta i landskapet. För att öka den biologiska mångfalden är det 
inte bara viktigt att slå vägkanterna vid rätt tillfälle utan också att det som slås samlas upp. 
Genom borttagning av biomassan magras jorden ut vilket bidrar till ökad artrikedom. Att ta 
bort biomassan har dock hittills inte gjorts mer än i undantagsfall eftersom det också är 
förknippat med en kostnad.  

Samtidigt utgör dessa områden också en betydande areal för produktion av biomassa som 
skulle kunna användas för energiändamål. Att samla upp, processa och nyttiggöra denna 
biomassa för energiändamål är ett sätt att komma närmare målet om ett fossilfritt samhälle.  

Genom att kombinera skötseln av vägkanter och ytor längs järnvägar för ökad biologisk 
mångfald och för bekämpning av invasiva arter (som blivit ett allt större problem) med uttag 
av biomassa för energiutvinning, ökar möjligheten att få till fungerande affärsmodeller. Vi 
kallar denna kombination för artrik energiutvinning. 

För att undersöka detta område lät Trafikverket under 2016 och 2017 genomföra en 
förstudie med syftet att översiktligt undersöka möjligheterna för tillvaratagande av gräs- och 
vedartad biomassa längs statliga vägar och järnvägar för energiändamål, samtidigt som en 
större artrikedom möjliggörs174. 

En slutsats från förstudien är att vägkanter har stor potential för utveckling av biologisk 
mångfald, framförallt genom förändrad och anpassad skötsel. Skötseln bör primärt inriktas 
på att bevara och stärka nuvarande värden, och på restaurering av tidigare viktiga ytor. Det 
finns stora möjligheter att arbeta med anpassad skötsel för att uppgradera den stora arealen 
som i nuläget inte har något unikt värde. Näringsnivåer, slåttertidpunkter och uppsamling 
av material är kritiskt för ytornas värden och möjliga utveckling. 
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Under 2020 kommer en pilot genomföras i ett driftområde175. Gräsartad biomassa och 
eventuellt också invasiva arter kommer att samlas in och transporteras till en 
biogasanläggning för produktion av biogas som uppgraderas till fordonsbränsle. Pilotens 
mål är både att bidra till ökad biologisk mångfald och till ökad produktion av förnybara 
drivmedel. I såväl förberedelser som pilot ingår att utveckla en affärsmodell som kan 
användas vid senare uppskalning till fler driftområden. 

Fossilfri färjedrift  

Trafikverkets Färjerederi släpper årligen ut cirka 35 000 ton koldioxid, vilket framför allt 
kommer från fossil diesel av miljöklass 1 (MK1). För att nå klimatneutralitet senast år 2045  
har Färjerederiet beslutat om Vision 45 – en plan för hur färjorna ska bli klimatneutrala 
senast år 2045176. Vision 45 behöver kontinuerligt ses över och uppdateras med hänsyn till 
Färjerederiets uppdrag, trafikefterfrågan och andra omvärldsförutsättningar. Nedanstående 
tabell visar teoretiska möjligheter till utsläppsminskning. 

Tabell 6: Teoretisk utsläppsminskning enligt Vision 45  

År  Procentuell utsläppsminskning (basår 2015) 

2020  21  

2025  44  

2030  61  

2035  68  

2045  100  

 

Sex färjeleder står för knappt 50 procent av växthusgasutsläppen. Sannolikt behöver 
åtgärderna koncentreras dit även om summan av mindre åtgärder är viktiga på längre sikt. 

Färjerederiet står inför omsättning av ett flertal färjor och en ny laddhybridfärja togs i drift 
våren 2019. Färjerederiet har sedan tidigare sju linfärjeleder som går på helt elektrisk drift 
med kabel. Utöver det ska en ny serie färjor projekteras som laddhybridfärjor. 
Huvudinriktningen är att Färjerederiets färjor ska förses med elektrisk framdrivning med 
batterier, eller för linfärjor helelektrisk drift med kabel till landström. Andra alternativ är  
laddhybrid, etanol, biometanol, biogas, bränsleceller och HVO. Ett annat förslag i rapporten 
är att ersätta frigående färjor med linfärjor där så är möjligt (linfärjor minskar generellt 
energibehovet med cirka 50 procent jämfört med en frigående färja). 

Samtliga färjor omfattas av en långsiktig plan där även nybyggnation ingår som åtgärd. 

Vision 45 kan sammanfattas i några punkter:  

1. Bygga nya frigående färjor som hybridfärjor och klara driften på 100 procent 
el/batteridrift. 



Sida 86 (114) 

2. Bygga nya frigående färjor som hybridfärjor och klara driften på 100 procent el- 
eller batteridrift. 

3. Bygga om befintliga färjor för hybriddrift och klara driften på 100 procent el- 
eller batteridrift. 

4. Testa färjor för etanol- eller metanoldrift. 

5. Studera biogas för enstaka färjeleder. 

6. Fortsätta bygga ut linfärjor som ersätter frigående färjor. 
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10. Trafikens klimatpåverkan 

Infrastruktur som bidrar och passar in i ett transporteffektivt samhälle 

Trafikverket har beslutat ett långsiktigt mål om att” bygga infrastruktur som bidrar eller 
passar in i ett transporteffektivt samhälle.”  

En del av de infrastrukturåtgärder som genomförs för biltrafik har som syfte att förbättra 
möjligheterna för pendling, öka trafiksäkerheten och bidra till en större regional 
arbetsmarknad. Flera av åtgärderna leder till mer biltrafik, vilket brukar benämnas 
inducerad trafik. Åtgärderna kan innebära jämnare körmönster men samtidigt höjs ofta 
hastigheten vilket gör att utsläppen från varje enskilt fordon ökar. Att trafiken ökar när 
framkomligheten ökar och restider minskar är känt sedan lång tid tillbaka men det är inte 
nya vägar i sig som leder till den ökade trafiken177. Istället är det de kortare restiderna, och 
den relativa ökningen av attraktiviteten som nya vägar eller högre hastighetsgränser ger, 
som gör att trafikanterna väljer att resa oftare och längre.  

På samma sätt kan åtgärder som minskar restiderna och ökar tillförlitligheten och 
attraktiviteten i gång, cykel och kollektivtrafik locka fler att nyttja dessa. Till exempel genom 
att anlägga ett kollektivtrafikkörfält på en väg där det förekommer bilköer så att 
busstrafiken kommer fram snabbare i rusningstrafik. Om syftet även är att minska 
biltrafiken fås en större effekt om utrymmet för att anlägga kollektivtrafikkörfältet tas ifrån 
biltrafiken.  

Många kommuner har i dag mål om att biltrafiken inte ska öka i städerna. Några har till och 
med mål om att den ska minska. Om kommunerna inte tagit beslut om åtgärder som visar 
hur dessa mål ska uppnås, kan frågor om dimensionering och val av åtgärder bli svåra att 
hantera inom ramen för nuvarande regelverk och processer för Trafikverkets planering178. 
Sådan målstyrd eller planeringsstyrd planering beskrivs också kort i en rapport från 2016 
från Trafikverket179. Arbetssätt utvecklas i ett pågående forskningsprojekt som kommer 
avslutas under 2020180. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) håller också på att ta fram 
en handledning för kommuner i målstyrd planering som ska vara klar under 2o2o. 

Mobility management 

Trafikverket uppmuntrar till att använda mobility management som en motprestation i 
stadsmiljöavtal.  

Trafikverket har främst använt mobility management i byggskedet av ny infrastruktur. 
Syftet har varit att vidta åtgärder som påverkar resenärernas resmönster, med motivet att 
minska de störningar som kan uppkomma vid genomförande av ett infrastrukturprojekt. 
Tidigare har det förekommit att Trafikverket har finansierat mobility management-åtgärder 
såsom testcykelkampanjer, bearbetning av företag och prova-på-kampanjer för 
kollektivtrafik. Under 2018 har Trafikverket förtydligat riktlinjerna för arbetet  med mobility 
management. Tolkningen av Trafikverkets instruktion innebär att man huvudsakligen ska 
finansiera fysiska åtgärder eller andra åtgärder med direkt koppling till den statliga 
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infrastrukturen. Detta hindrar dock inte att Trafikverket samarbetar med andra aktörer om 
mobility management-åtgärder, så länge andra aktörer står för finansieringen. I 
åtgärdsvalsstudier ska också Trafikverket, i enlighet med fyrstegsprincipen, föreslå mobility 
management-åtgärder även om Trafikverket själv inte kan säkerställa finansieringen. 
Trafikverket har också tagit fram en handbok och vägledning inom mobility management i 
byggskedet181, 182. 

Inom forskningsprogrammet Climate Change i CEDRxv avslutades ett projekt, Modbear, 
under 2019. Projektet handlade om hur nationella vägmyndigheter kan arbeta med mobility 
management183 och har  bland annat finansierats av Trafikverket. Projektet har framförallt 
tagit fram en guide som lyfter nyttan med att arbeta med mobility management och behovet 
av att klargöra hur man ska arbeta med det i myndigheten. Man lyfter också att det är en 
fördel om myndigheten har en särskild budget för mobility management-åtgärder.  

Hastighetsgränser och ökad hastighetsefterlevnad 

Trafikverket anpassar hastighetsgränser efter vägens säkerhetsstandard samtidigt som 
hänsyn tas till faktorer som miljö, tillgänglighet och regional utveckling184. Hastigheter kan 
sänkas permanent eller tillfälligt genom så kallade variabla hastighetsgränser.  

Ökad hastighetsefterlevnad inom vägtrafiken drivs i första hand av trafiksäkerhetsskäl, men 
det finns fler nyttor med att sänka hastigheterna. Vägtrafikens hastighetsefterlevnad är ur 
utsläppssynpunkt viktigast på landsväg. Under 2018 resulterade hastighetsöverträdelser i 
ett merutsläpp på cirka 300 000 ton koldioxid. Av detta stod personbilar och lätta lastbilar 
för knappt två tredjedelar och tunga vägfordon för drygt en tredjedel. Det gör att tunga 
fordons bidrag till utsläppsökningen genom hastighetsöverträdelser är betydligt mer än 
deras andel av trafikarbetet. Det är därför viktigt att få de tunga fordonens förare att följa 
hastighetsbestämmelserna, inte bara av trafiksäkerhetsskäl utan även för minskad 
energianvändning och utsläpp.  

Trafikverket arbetar framförallt med hastighetsefterlevnad genom automatisk 
trafiksäkerhetskontroll med kamera (ATK). Trafikverket sätter upp cirka 200 ATK per år 
fördelat över hela Sverige. 

De direkta effekterna av förändrad hastighet för personbil i tätort respektive landsbygd 
framgår av nedanstående diagram. Hastighetssambanden visar effekten av en 
hastighetssänkning under förutsättning att allt annat är lika. Det vill säga att vägens 
egenskaper inte förändras, utan enbart hastigheten på vägen. Sambanden baseras på data 
från utsläppsmodellen HBEFA men de har anpassats för att isolera just 
hastighetsberoendet. Anledningen till att det är skillnad i nivå mellan tätort och landsbygd 
är att körmönstret skiljer sig relativt markant, till exempel vad gäller antal stopp, vilket gör 
att förbrukningen generellt är något högre i tätort. 

Hastighetssambanden gäller för personbilar med förbränningsmotorer. För bilar som helt 
eller delvis drivs med el ser hastighetssambanden annorlunda ut. Dels är elmotorn mycket 
mer effektiv vilket gör att energianvändningen per kilometer är betydligt lägre, det vill säga 
att linjerna förskjuts nedåt. Dels är elmotorn effektivare vid lägre hastigheter och har ett 
starkare hastighetsberoende för högre hastigheter, det vill säga att den blå linjen är brantare 
för elbilar och hybrider. Detta innebär att även vid övergång till en allt mer elektrifierad 

                                                            
xv CEDR står för Conference of European Directors of Roads och är en samarbetsorganisation för de 
europeiska nationella vägmyndigheterna 
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flotta kan det finnas anledning att ur energieffektiviseringssynpunkt begränsa hastigheten 
på vägarna.    

 

Figur 13. Koldioxidutsläpp i gram per kilometer i tätort respektive landsbygd beroende på hastighet år 

2025.  

Sparsam körning  

Trafikverket arbetar med sparsam körning som en del i förarutbildningen för både lätta och 
tunga fordon. Genom att de som tog körkort under 2018 hade kunskaper i sparsam körning 
beräknas de årliga utsläppen bli nästan 29 000 ton lägre jämfört med om de hade saknat 
denna kunskap. Huvuddelen av detta är ett resultat av utbildningar i sparsam körning för 
personbilsbehörigheten. Sparsam körning ingår även i utbildningen av handledare för privat 
övningskörning. 

Det finns stor besparingspotential i sparsam körning och minskad tomgångskörning för 
arbetsmaskiner. Krav på sparsam körning finns inte specifikt med i de miljö- och klimatkrav 
som Trafikverket ställer på entreprenader. Däremot kan det vara en åtgärd som 
entreprenören använder för att klara de krav på reduktion av klimatpåverkan som 
Trafikverket ställer på entreprenaden och för att erhålla bonus vid större reduktioner.  

Laddinfrastruktur för fordon 

Under våren 2018 genomförde Trafikverket ett regeringsuppdrag för att utreda hur bristen 
på snabbladdning längs större vägar kan avhjälpas och också föreslå möjligheter för staten 
att främja affärsmodeller för utbyggnad. Resultatet av utredningen visar att det framförallt 
saknas snabbladdning i Norrlands inland men även i delar av Värmland, Gävleborg och 
Småland. Förslag för att åtgärda detta är att antingen öka och rikta investeringsstödet till 
dessa områden eller att staten pekar ut vägsträckor och sedan genomför en omvänd auktion 
där aktörer får erbjuda sig att bygga snabbladdning till lägst statligt stöd. Utredningen 
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konstaterade också att driftkostnaden för snabbladdstationer är betydande och att det kan 
behövas någon form av statligt stöd även där185.  

I regleringsbrevet för 2020 har Trafikverket fått i uppdrag att stötta publika stationer för 
snabbladdning av laddfordon för tillgänglighet längs större vägar under perioden 2020 till 
och med 2022186. 

Elvägar  

Trafikverket fick i oktober 2017 ett regeringsuppdrag187 att utreda förutsättningarna för att 
elvägar på sikt ska kunna vara en del av det svenska transportsystemet. Uppdraget 
inkluderade även att hantera den del av det tysk-svenska innovationspartnerskapet som 
avser elvägar. Under 2019 har Trafikverket även fått i uppdrag att hantera motsvarande 
samarbete med Frankrike. I den nationella färdplan som togs fram inom regeringsuppdraget 
i slutet av 2017 lyfts fyra viktiga leveranser fram: 

 Ägande, finansiering och affärsmodeller för elvägar 

 Främja, bidra och skapa förutsättningar för en breddad marknad och ökad 
konkurrens mellan och inom olika elvägssystem 

 Förberedande och genomförande av en elvägspilot 

 Skapa en långsiktig plan för hur elvägar ska kunna vara en del av det svenska 
transportsystemet 

Sverige har sedan tidigare två demonstratorer av elvägar på allmän väg, en utanför 
Sandviken och en utanför Arlanda. Under 2018 startades en ny förkommersiell upphandling 
kring breddat kunskapsunderlag för elvägar, vilken möjliggör demonstration av ytterligare 
elvägstekniker på allmän väg.  

I samband med den nationella planen för transportsystemet 2018–2029 beslutade 
regeringen även upprättandet av en elvägspilot på 20–30 kilometer. Utgångsläget bör vara 
att pilotsträckan kan tas i drift 2021. Byggandet av pilotsträckan förutsätter omfattande 
medfinansiering från näringslivet. Statens finansiering får uppgå till max 50 procent av 
kostnaden, dock maximalt till 300 miljoner kronor totalt.  

Elvägar har som nämns i kapitel 2 en förhållandevis stor potential i att minska utsläppen 
från tunga fordon som används för långväga transporter. De första längre sträckorna 
bedöms kunna finnas någon gång kring 2030 och det tar också lite tid att etablera 
betydande trafik. Det gör att de större minskningarna framför allt ligger efter 2030.   

   



 
 
 
 
 
    Sida 91 (114) 

11. Stöd och styrmedel  

Stadsmiljöavtal 

Vissa städer står inför stora utmaningar. Befolkningen ökar, och städerna ska samtidigt vara 
levande platser där människor vill bo på, arbeta och vistas. Samtidigt behöver städerna 
bidra till begränsad klimatpåverkan. Städerna kan bli attraktivare genom en stadsutveckling 
med täta, funktionsblandade städer med mindre biltrafik och goda möjligheter att gå, cykla 
och använda kollektiva färdmedel. Effektiv och samordnad godslogistik bidrar också.  

Stadsmiljöavtalen är ett stöd till kommuner och regioner för infrastruktur för cykel, 
kollektivtrafik och samordnade godstransporter i staden samtidigt som det ställs krav på 
motprestationer som bidrar till en hållbar stadsutveckling. Det ställs också krav på att 
effekter av avtalen ska följas upp och rapporteras. Stadsmiljöavtalen regleras i förordningen 
om stöd att främja hållbara stadsmiljöer (förordning 2015:579). 

Stadsmiljöavtalen kan beskrivas av nedanstående figur. 

 

Figur 14. Stadsmiljöavtal.  

Sedan 2018 är stadsmiljöavtalen en del av den nationella planen för transportsystemet 
2018–2029 med en budget på 1 miljard kronor per år, det vill säga totalt 12 miljarder under 
planperioden. Nytt för 2019 är också att hållbara godstransportlösningar med målpunkt i 
staden inkluderas i stadsmiljöavtalen. 
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Stödet kan ges till kommuner och regioner. De senare är numera oftast också ansvariga 
kollektivtrafikmyndigheter. Gemensamma ansökningar uppmuntras. Det finns inte någon 
formell storlek på kommun som kan söka eller på storleken på ansökan. Dock innebär 
kraven på motprestationer och uppföljning att det bör vara lite större kommuner som söker 
och att ansökan inte bör vara för liten. Under perioden 2015 till och med 2017 gick 90 
procent av stödet till kommuner med mer än 50 000 invånare. För mindre kommuner kan 
det vara mer lämpligt att söka stöd via de regionala planerna och den statliga 
medfinansieringen till regionala kollektivtrafikanläggningar med mera (se nästa avsnitt). 

Som mest kan staten genom Trafikverket ge 50 procent i stöd till åtgärderna. De åtgärder 
som kan få stöd är infrastruktur för lokal och regional infrastruktur samt cykelinfrastruktur. 
Innovativa lösningar uppmuntras. Viktigt är att åtgärderna och motprestationerna inte får 
vara påbörjade när ansökan lämnas in. Både åtgärder och motprestationer måste vara 
slutförda senast 2029.  

Stödet till åtgärder ska vara en del av ett paket med åtgärder och motprestationer som 
sammantaget leder till det övergripande syftet med en hållbar stadsutveckling.  

Vad gäller motprestationerna  är det inte givet exakt vilka dessa ska vara, utan meningen är 
att kommunen och regioner själva ska välja dessa för att skapa en bra helhet tillsammans 
med åtgärderna för en hållbar stadsutveckling. Goda exempel är dock  

 nya bostäder och annan bebyggelse centralt och kollektivtrafiknära 
 åtgärder i gång, cykel och kollektivtrafik utöver de som stöd getts för, det kan till 

exempel vara sådant som länkar till det som stöd getts för 
 hastighetsanpassning och design av gator och det urbana rummet med hänsyn till 

ordningen gång, cykel och kollektivtrafik 
 parkeringsstrategi, parkeringstal och avgifter för minskat antal bilar och biltrafik i 

staden 
 mobility management-åtgärder för att stimulera fler att använda gång, cykel och 

kollektivtrafik 
 utveckling av trafikstrategi för minskad biltrafik i staden 
 lokal eller regional godstransportstrategi 
 nätverk för samordnade godstransporter i staden. 

 
Stadsmiljöavtalen medger numera också stöd till infrastruktur för hållbara 
godstranportlösningar i städer. Enligt klimathandlingsplanen ska stadsmiljöavtalen 
utvecklas och effektiviseras för att bland annat främja alternativ till bil i städer. I en utökad 
satsning på kollektivtrafik behövs sannolikt, utöver kostnader för  ny infrastruktur vilket 
stadsmiljöavtalen kan ge stöd till, även ökade kostnader för drift av kollektivtrafiken. Det 
kan konstateras att när satsningarna på infrastruktur för kollektivtrafik ökade i Norge, 
genom bymiljöavtalen och senare byutvecklingsavtalen, har också stödet för drift av 
kollektivtrafik ökats genom de så kallade belöningsmedlen. 

Annan statlig medfinansiering 

Förutom statlig medfinansiering till cykel och kollektivtrafik via stadsmiljöavtal finns det 
möjlighet för kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter att söka statlig 
medfinansiering via förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. Enligt denna förordning finns ingen gräns på antal 
kommuninvånare, utan det är fritt att söka oavsett storlek på kommun. Regionala 
kollektivtrafikmyndigheter kan ansöka om statlig medfinansiering till:  
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 investeringar i regionala kollektivtrafikanläggningar inom väg-, spår- och sjötrafik  

 fartyg som i regional kollektivtrafik transporterar personer och gods. 

Kommuner kan ansöka om statlig medfinansiering till:  

 miljö- och trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder på kommunala gator och vägar (ex 
gång, cykel och hastighetsreducerande åtgärder) 

 investering till flygplatsanläggningar med annan huvudman än staten. 

Förordningen omfattar alltså möjligheter till medfinansiering av åtgärder som främjar 
överflyttning till energieffektivare trafikslag och färdmedel och till viss del tvärtom188.  

Ekobonus 

Under 2018 infördes en ekobonus för sjöfarten med syfte att snabba på överflyttningen av 
gods från väg till sjöfart. Ekobonus är ett ekonomiskt stöd i form av en miljökompensation 
riktad till redare som startar nya sjötransporter eller förbättrar befintliga sjötransporter,  
som leder till överflyttning av gods från väg till sjöfartxvi. Stödet finns att söka 2018–2020 
och det är Trafikverket som handlägger stödetxvii.  

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) 

På uppdrag av regeringen koordinerar Trafikverket ansökningar om bidrag från fonden för 
ett sammanlänkat Europa (CEF). Trafikverket koordinerar ansökningar som upprättas av en 
svensk aktör, eller där en svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av en utländsk 
aktör. Trafikverket svarar även för att koordinera uppföljningen av projekt som fått stöd 
från fonden. CEF är en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de 
transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T). Olika ansökningsomgångar har olika 
teman. För 2019 kunde man ansöka om bidrag till gränsöverskridande projekt på det 
övergripande nätet (comprehensive network) inklusive anslutningar till hamnar samt 
åtgärder för att minska buller från godsvagnar på järnvägen. 

   

                                                            
xvi Förordning (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till 
sjöfart 
xvii https://www.trafikverket.se/om‐oss/nyheter/Nationellt/2018‐11/ny‐ekobonus‐ska‐flytta‐gods‐
till‐sjofart/ 
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Upphandlad trafik 

Trafikverket har ansvar för upphandling av en del trafik med buss, tåg, flyg och båt för att 
skapa grundläggande tillgänglighet i landet. 

På senare tid har det blivit en ökad efterfrågan på att kunna ta tåget ner till kontinenten. En 
del av förklaringen kan ligga i ökad medvetenhet om klimatpåverkan från flyget. För att ta 
sig längre sträckor ner på kontinenten underlättar det om delar av sträckan kan ske med 
nattåg. Från Sverige är förutsättningarna begränsade. För att förbättra möjligheterna har 
Trafikverket under 2019 fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla 
nattågstrafik med dagliga avgångar till flera europeiska städer189. Uppdraget ska redovisas 
senast 30 april 2020. Sedan tidigare har Trafikverket i uppdrag att upphandla nattågstrafik 
till Övre Norrland och Narvik samt Jämtland. 

Trafikverket upphandlar även färjetrafiken till Gotland och flygtrafik på linjer med 
trafikplikt som inte bär sig för kommersiell trafik. Nuvarande avtal för Gotlandstrafiken 
löper ut 2027. För flygtrafiken löper nuvarande avtal ut i slutet av 2023. I förberedelserna 
för ny upphandling av Gotlandstrafiken tittar Trafikverket på hur klimatlagen ska beaktas 
och i regleringsbrevet för 2020 har Trafikverket fått i uppdrag att genomföra en förstudie 
om i vilken utsträckning den upphandlade flygtrafiken kan bidra till målsättningen om att 
minska flygets klimatpåverkan samt tillgänglighet i hela landet.   
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12. Samverkan  

Trafikverket ska enligt instruktionen samverka med andra aktörer och vidta åtgärder i syfte 
att nå de transportpolitiska målen. De åtgärder som vidtas ska på ett effektivt sätt bidra till 
måluppfyllelsen. Trafikverket genomför samverkan på många olika sätt, och här redovisas 
ett urval av samverkansåtgärder. Flera av dem har också getts som särskilda uppdrag av 
regeringen.  

Samordning för omställning av transportsektorn till fossilfrihet  

Under åren 2016–2019 hade Energimyndigheten i uppdrag att samordna Trafikverket, 
Trafikanalys, Boverket, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen i arbetet med omställning 
av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT). Under 2017 överlämnades en strategisk plan för 
omställningen till regeringen190.  Planen slår fast att styrmedel och åtgärder behöver ske 
inom tre ben: transporteffektivt samhälle, fossilfria fordon och farkoster samt ökad andel 
förnybara drivmedel (inklusive el). Planen omfattar ett nittiotal förslag på åtgärder och 
styrmedel varav regeringen föreslås fatta beslut om cirka två tredjedelar. En tredjedel är 
åtaganden som myndigheterna i samordningsuppdraget åtar sig att genomföra inom sina 
befintliga uppdrag.  

I början av 2020 publicerade SOFT en kontrollstationsrapport för omställningen. 
Kontrollstationen konstaterar att omställningstakten går för långsamt och att det behövs 
mer insatser inom alla tre områdena men särskilt  inom ett transporteffektivt samhälle191.  

Uppdrag om information och kunskapsuppbyggnad för omställning till fossilfrihet 

I mars 2019 fick Trafikverket uppdraget av regeringen att genom informations- och 
kunskapshöjande åtgärder, bidra till klimatmålet som har beslutats av riksdagen: att 
växthusgasutsläppen från inrikes transporter exklusive inrikes luftfart ska minska med 
minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Uppdraget omfattade också att skapa 
förutsättningar för att Sverige har nettonollutsläpp senast år 2045.   

I uppdraget ingår att  

 årligen anordna en resultatkonferens om utvecklingen mot klimatmålet för 
transportsektorn 

 skapa en arena för fossilfri tillgänglighet och transporteffektivitet i städer 

 tillsammans med andra relevanta parter genomföra informations- och 
kunskapshöjande insatser för att öka kunskapen om att äga och köra laddfordon  

 genomföra informations- och kunskapshöjande åtgärder för att bidra till att 
utveckla kommuners och regioners arbete i frågor kring klimatkrav i upphandling 
på transportinfrastrukturområdet.  
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Regeringsuppdraget sträcker sig i första hand till december 2022 men kan komma att 
förlängas till 2029. Vid halvårsskiftet 2021 ska Trafikverket komma med förslag på vilka 
informations- och kunskapshöjande åtgärder som skulle kunna genomföras 2023–2029. 
Vid samma tidpunkt ska Trafikverket även föreslå om arenan för fossilfri tillgänglighet och 
transporteffektivitet i städer kan tas över av någon annan aktör.  

Trafikverket ska minimera klimatpåverkan från de aktiviteter som genomförs i uppdraget.  

Den 18 november 2019 genomförde Trafikverket Sveriges första resultatkonferens för klimat 
och transporter. Syftet med konferensen var att visa på klimatpåverkan från 
transportsektorn i förhållande till mål, men framför allt att sprida inspiration och goda 
exempel på åtgärder med stor klimatnytta i närtid, som aktörer kan kopiera och 
implementera i sin egen verksamhet. Cirka 170 personer deltog på plats och knappt 100 på 
länk. Flera samhällsfunktioner var representerade såsom statlig myndighet, kommun, 
region, näringsliv, branschorganisationer, akademi, NGO och några politiker. Reaktionerna 
har överlag varit positiva.  

Trafikverkets uppdrag inom godstransportstrategin 

I mitten av 2018 presenterade regeringen en nationell godstransportstrategi. Den nationella 
godsstrategin syftar till att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara 
godstransporter, och har tagits fram i dialog med berörda aktörer. Den ger en 
sammanfattande bild av nuläget och tydliggör den övergripande inriktningen för gods- och 
logistikområdet. Inriktningen och tillhörande insatser ska bidra till att de transportpolitiska 
målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och främja en överflyttning av 
godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.  

Strategin innehåller flera förslag för hur transporternas klimatpåverkan kan minskas. Den 
resulterade också i ett antal uppdrag till myndigheter, inte minst till Trafikverket. 
Trafikverket arbetar med dessa inom fyra insatsområden: 

 Nationellt godstransportråd – inrättades under 2018 med infrastrukturministern 
som ordförande. Trafikverket håller i kansliet. 

 Ökad intermodalitet – handlar om samordning och samarbete för ökad inrikes 
sjöfart och närsjöfart och ökad intermodalitet med fokus på järnväg. Trafikverket 
har också en nationell samordnare för ökad inrikes sjöfart och närsjöfart. Inom den 
nationella samordningen för inrikes sjöfart och närsjöfart har en kraftsamling 
genomförts som resulterat i 62 förslag för att stärka svensk sjöfart.192 En 
kartläggning har också gjorts om åtgärder för ökad andel godstransporter på 
järnväg och sjöfart193.  

 Transporteffektivitet – handlar dels om längre och tyngre fordon där det bland 
annat har redovisats en rapport om längre lastbilar194, dels om öppna data för högre 
fyllnadsgrad i transporterna, där det också har redovisats en rapport195. 

 Tydliga regler och stärkt transportnäring – handlar bland annat om en översyn av 
säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar.  
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Andra samarbeten inom gods 

Utöver uppdragen i godstransportstrategin är Trafikverket sedan lång tid tillbaka 
medlemmar i KNEG (Nätverket för klimatneutrala transporter) och NTM (Nätverket för 
transporter och miljön).   

KNEG är ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna 
ska vara klimatneutrala och Trafikverket har varit medlem sedan starten För närvarande 
omfattar nätverket 12 aktiva medlemmar. Samarbetet bygger på att medlemmarna har 
åtaganden om att minska utsläppen av växthusgaser från transporter och att man 
tillsammans genomför projekt för att stimulera utvecklingen av nya åtgärder. Vid starten 
satte organisationen upp ett mål om att utsläppen skulle halveras från en typisk 
godstransport på väg från 2005 fram till 2020. Under 2017 satte också organisationen upp 
målet att utsläppen från godstransporter på väg skulle minska med 70 procent till 2030 
jämfört med 2010.  

Varje år tas en resultatrapport fram där resultaten av åtagandena redovisas och jämförs mot 
KNEG:s mål. Rapporten innehåller också en beskrivning av utsläppen inom hela 
godstransportsektorn med fokus på vägtransporter, hur dessa förhåller sig till klimatmålen 
och scenarier och åtgärder för att nå målen. Dessutom innehåller rapporten ett aktuellt tema 
för året.  

NTM är en ideell förening som initierades 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för 
hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas. Nätverket erbjuder en gemensam 
beräkningsmetod för beräkning av miljöprestanda från olika transportkedjor och verktyg för 
leverantörsbedömning. Utöver detta är det också forum för utbyte av erfarenheter och 
kunskap inom området transporters miljöpåverkan. NTM och KNEG utökade sitt samarbete 
under 2019. 

Trafikverket deltar också i CLOSER, som är en plattform och nationell kunskapsnod för 
ökad transporteffektivitet. CLOSER samlar aktörer från näringsliv, industri, universitet, 
institut, städer, regioner och myndigheter till samverkan och projekt som leder till ökad 
transporteffektivitet. CLOSER finansieras med stöd av Trafikverket, VINNOVA och Västra 
Götalandsregionen, vilka alla tre också är grundarna av verksamheten.  

CLOSER fångar tillsammans med de deltagande parterna behov och idéer hos företag och 
myndigheter som kan leda till demonstrationsprojekt och på sikt till implementering i 
verkligheten. Det möjliggör nya, innovativa produkter och lösningar som både hjälper 
transportbranschen och bidrar till nya lösningar för det godstransportsystem som ska 
försörja ett hållbart samhälle. CLOSER bidrar även till att forskning kommer till nytta för 
både företag och samhället. 

Fokus inom CLOSER är i dagsläget urbana transporter, tyngre och längre fordon (HCT), 
multimodala lösningar, uppkopplad och digitaliserad logistik, horisontella samarbeten och 
energieffektivisering och logistik. Inom dessa områden bygger CLOSER nödvändig kunskap 
och kompetens för att kunna agera proaktivt samt initiera och rigga aktiviteter och projekt. 
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Q3 Hållbara transporter är en förening som arbetar för miljövänligare, säkra och socialt 
hållbara vägtransporter, där alla cirka 85 medlemmar får tillgång till ett branschverktyg för 
transportupphandlingar: Q3 Verktyg. Medlemmarna får även tillgång till expertrådgivning 
och erfarenhetsutbyte om hållbara transporter genom seminarier och workshops. 

REMM – resfria digitala möten i myndigheter 

Trafikverket driver projektet Resfria digitala möten i myndigheter (REMM). Projektet 
stöttar och samordnar arbetet med över 80 myndigheter (som sammanlagt har cirka 200 
000 anställda). Målet är att utveckla och öka andelen digitala möten inom och mellan 
myndigheterna. Samarbete finns även med Regeringskansliet, E-sam, Digg (den nya 
digitaliseringsmyndigheten) och FN/UNEP. Projektets insatser innebär dels en 
effektivisering av förvaltningen och färre tjänsteresor i Trafikverkets egen verksamhet, dels 
motsvarande effektivisering i andra myndigheter.  

De REMM-myndigheter som jobbat längst i projektet har i genomsnitt minskat sina 
koldioxidutsläpp från tjänsteresor med 25 procent per anställd under en sjuårsperiod, vilket 
kan jämföras med en minskning på 6 procent per anställd bland övriga myndigheter196.  
Utöver löpande dialoger arrangerar REMM återkommande webbinarier, nätverksträffar och 
(enstaka) IRL-möten. Begreppet digital tillgänglighet används i stigande grad. Hälften av 
myndigheterna har tecknat överenskommelser med Trafikverket om att arbeta med REMM. 
Den vanligaste miljö- och klimatåtgärden (43 procent) i statliga myndigheter 2017 var 
digitala möten197.  

Attraktiva och klimatsmarta resor i städer 

Trafikverket ansvarar för delprojektet Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer. Det 
ingår i det nordiska ordförandeskapsprojektet Hållbara nordiska städer med fokus på 
klimatsmart mobilitet198. Delprojektet pågår 2018–2020 och har som syfte att arrangera 
dialogmöten och byta erfarenheter mellan de nordiska länderna om hur vi skapar 
förutsättningar för attraktiva, hållbara och klimatsmarta transporter i städer och 
stadsregioner. Det handlar exempelvis om gång-, cykel- och kollektivtrafik och andra 
mobilitetstjänster som görs möjliga genom delningsekonomi och god citylogistik. 

Delprojektet ska även visa på erfarenheter av att samverka över gränser, jämställdhet och 
social inkludering samt ställa samman och sprida rekommendationer och slutsatser. 

Miljömålsrådet 

Miljömålsrådet inrättades av regeringen år 2014. Rådet består av chefer för 18 myndigheter 
som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen. I juni 2018 förlängdes uppdraget med ytterligare fyra år, och rådet ska 
slutredovisa sitt arbete den 6 maj 2022. Rådets uppgift är att bidra till att miljömålen nås 
genom samverkan. Rådet kan också ge förslag till regeringen inom områden som ligger 
utanför myndigheternas mandat. Inom ramen för miljömålsrådet bedriver myndigheterna 
gemensamma projekt199. Trafikverket både driver en del projekt och medverkar i andra 
myndigheters projekt. Exempel på ett pågående projekt som drivs av Trafikverket är 
”vägledning LCA för transportinfrastruktur”. Ett exempel på projekt som Trafikverket deltar 
i är ett nystartat projekt under ledning av Upphandlingsmyndigheten om klimathänsyn i 
bygg- och anläggningssektorn.  
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Rådet för hållbara städer 

Rådet för hållbara städer inrättades av regeringen i slutet av 2017. Rådet är ett forum 
bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och länsstyrelserna. Rådet har i uppgift att 
stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030, som behandlar långsiktigt hållbar 
stads- och samhällsutveckling. Centralt för arbetet är regeringens strategi för levande städer. 
Rådet ska verka till maj 2022. Fram till dess ska en samlad åtgärdslista bestående av 
genomförda och planerade åtgärder som främjar en hållbar stadsutveckling presenteras på 
rådet hemsida Hållbar Stad varje år. 

Varje år ska rådet dessutom redovisa vilka åtgärder man ser som strategiskt viktiga för 
arbetet med hållbara städer, men som helt eller delvis ligger utanför de deltagande 
myndigheternas ansvarsområden. Det ska även lämnas förslag på eventuella 
stadsutvecklingsfrågor som behöver utredas. 

Boverket ansvarar för kansliet som stöd i rådets arbete. Rådets ordförande är riksarkitekten.  
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13. Kunskapskapsutveckling 

Trafikverkets insatser för kunskapsuppbyggnad om åtgärder och styrmedel 

Trafikverket bidrar till kunskapsuppbyggnad av åtgärder och styrmedel för att 
transportsektorn ska nå klimatmål och för att infrastrukturen ska bli klimatneutral senast 
2045.  

Trafikverket bidrar till energi- och klimatåtgärder inom ett flertal områden, vilka beskrivs i 
detta kapitel. För alla dessa områden, och eventuella nya områden, behöver kunskap hela 
tiden utvecklas och förmedlas. Kunskapen tas fram inom Trafikverkets forskningsportföljer 
samt kopplat till projekt och förvaltning i verksamheten.  

Trafikverket driver och finansierar forskning och innovation i syfte att bygga ny kunskap och 
utveckla nya lösningar för ett hållbart och tillgängligt Sverige. I den nationella planen för 
transportsystemet 2018–2029 är 8,2 miljarder kronor avsatta till forskning och innovation. 
Medlen fördelas på samtliga trafikslag och utgår från ett sammanhållet transportsystem. 
Teknik och lösningar ska vara förenliga i ett systemperspektiv och kunna utvecklas skalbart. 
Forskning och demonstration (tester i labbmiljö eller verklig miljö) ska bidra till utveckling 
och nyttjande av ny teknik och digitaliseringens möjligheter, till gagn för ett fossilfritt 
transportsystem i ett hållbart samhälle.  

Trafikverket publicerar årligen en forsknings- och innovationsplan som är en konkretisering 
av forskning och innovation de kommande sex åren. Inom godstransportområdet har till 
exempel Trafikverket initierat forsknings- och innovationsprogrammet Tripple-F. En viktig 
del är att sammanställa forskning och kunskap som tas fram på annat håll. Exempelvis har 
både Vinnova och Energimyndigheten flera forskningsprogram med fokus på omställning av 
transportsektorn för att nå klimatmålen.  

Trafikverket har en viktig roll för att åtgärder ska genomföras i hela transportsektorn. Vi 
samverkar med näringslivet och offentliga organisationer för minskad energianvändning 
och klimatpåverkan från transporter. Vi har också en stor och ansvarsfull roll i att utveckla 
och sammanställa kunskap om kostnadseffektiva åtgärder och styrmedel. Denna 
kommuniceras genom webbplats, rapporter,  uppdrag och olika former av seminarier. 
Internt används det för att utveckla våra arbetssätt och rutiner. På så sätt omsätts 
kunskapen och ger resultat i den egna verksamheten och i transportsystemet.  

En stor del av det regionala bidraget till ett mer transporteffektivt samhälle kan förväntas 
komma från god planering av bebyggelsestrukturen och utveckling av infrastruktur som 
alternativ till personbil- och lastbilstransporter. Det handlar om hållbara samhällen med väl 
fungerande alternativ och komplement till att köra egen bil. Trafikverket har en viktig roll 
genom att delta i samhällsplaneringens tidiga skeden, ge synpunkter på översikts- och 
detaljplaner samt föreslå alternativa lösningar enligt fyrstegsprincipen. Även inom detta 
område behöver ny kunskap tas fram och kommuniceras. 

Stor del av bidraget till energieffektivisering och minskning av koldioxidutsläpp kan 
förväntas komma från nationella och internationella styrmedel. Trafikverket har en viktig 
del i arbetet att tillsammans med andra myndigheter förse regering och riksdag med 
underlag för nationella och internationella åtgärder och styrmedel inom sektorn.  
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Trafikverket arbetar kontinuerligt med att ta fram, värdera och sammanställa bättre 
kunskap om effekter av åtgärder och styrmedel i transportsystemet. Dessa så kallade 
effektsamband utgör ett viktigt stöd vid planering, projektering och uppföljning av alla slag 
av åtgärder inom transportsystemet.  

Trafikverket har vidare ansvar att utveckla och förvalta metoder och modeller för 
samhällsekonomiska analyser inom transportområdet samt ta fram och tillhandahålla 
trafikprognoser. Uppdraget gäller alla trafikslag, i olika faser i planeringsprocessen och för 
alla steg enligt fyrstegsprincipen. Det finns ett antal trafikprognosmodeller som 
Trafikverket, kollektivtrafikmyndigheter, forskare och konsulter i Sverige använder. 
Trafikverkets två huvudsakliga modellsystem, Sampers för persontransporter och Samgods 
för godstransporter, utgör grunden i den nationella modellfamiljen, även om andra modeller 
också används (exempelvis EVA för väganalyser). För framtagning av scenarier för att nå 
klimatmålen har också en ny scenariomodell använts vid sidan av Sampers och Samgods200. 

Ett verktyg för att analysera effekten på vägtrafikens utsläpp av åtgärder och styrmedel som 
påverkar fordonsflottans sammansättning och trafikarbete är HBEFA (Handbook Emission 
Factors for Road Transport). Modellen används som underlag för den nationella 
utsläppsstatistiken för vägtrafik, men också för att göra prognoser över utsläppens 
utveckling (se även kapitel 15). Utöver detta används den även som underlag för 
emissionssamband till andra modeller i Sverige såsom Sampers och Samgods (Samkalk), 
EVA, luftkvalitetsmodellen SIMAIR och handboken för vägtrafikens luftföroreningar. Även 
NTMcalc som möjliggör jämförelse av utsläpp från olika transportkedjor använder sig av 
emissionssamband från HBEFA. Att förvalta och utveckla HBEFA-modellen blir därför 
centralt inte bara för den nationella utsläppstatistiken utan också för övriga modeller. 

Trafikverkets insatser för kunskapsuppbyggnad om scenarier 

Trafikverket har sedan starten 2010 utvecklat klimatscenarier för hur transportsektorn med 
fokus på vägtrafiken kan nå klimatmål. I den långsiktiga planeringen av transportsystemet 
underlättar det om  Trafikverket och andra aktörer har en målbild om hur ett framtida 
transportsystem och samhälle kan se ut när klimatmålet nåtts. Det behövs också en 
beskrivning av möjliga vägar för att nå den gemensamma målbilden. Trafikverket själva har 
använt scenarier i långsiktig planering sedan kapacitetsutredningen 2012.  

Det är viktigt att bilden om det framtida hållbara transportsystemet som når klimatmål och 
vägen dit följer med i den fortsatta planeringen av åtgärder och dialoger samt i den fysiska 
planeringsprocessen via beställning av åtgärd. Det är förstås inte bara inom planeringen av 
den statliga infrastrukturen denna kunskap behövs. Det gäller också samhällsplaneringen 
och utvecklingen av transportsystemet i stort.  

Trafikverkets klimatscenarier har även använts och utvecklats av andra aktörer. Några 
exempel är framtagning av Färdplan 2050, Utredningen för fossilfri fordonstrafik, 
Miljömålsberedningen och Strategisk plan för omställning till fossilfrihet. De har också varit 
underlag för analyser av styrmedel, bland annat för EU-kommissionens förslag till nya 
koldioxidkrav för lätta och tunga fordon under 2018. Scenarierna har också varit viktiga 
underlag för kommuner och regioner. 
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14. Möten och resor  

Trafikverkets mötes- och resepolicy styr mot att i första hand välja digitala mötesalternativ, 
och i andra hand välja resesätt utifrån bland annat energianvändning och klimatpåverkan. 
Utsläppen från de resor som Trafikverkets drygt 8 200 anställda gjorde i tjänsten under 
2019 uppgick till 5 900 ton koldioxid. Det motsvarar cirka 0,7 ton koldioxid per anställd.  

Under 2019 ökade utsläppen från Trafikverkets tjänsteresor med 4 procent totalt men 
minskade med 5 procent per anställd i jämförelse med föregående års uppgifter. Ökningen 
av totala utsläpp beror troligen utökad verksamhet och ökade resurser. Minskade utsläpp 
per anställd är ett resultat av Trafikverkets krav på energieffektiva fordon och det drivmedel 
de körs på samt på att andelen flygresor har minskat.  

Det totala resandet per anställd minskade med 1 procent under 2019. Flygresor under 50 mil 
minskade med 21 procent och flygresor över 50 mil med 17 procent. Minskningen av 
andelen flygresor beror sannolikt i huvudsak på ett generellt ökat fokus på hållbarhet i 
kombination med vissa styrande åtgärder i flygbokningsprocessen. En annan bidragande 
orsak är det Trafikverksövergripande arbete för att minska kostnaderna för rese- och 
konferenskostnader med totalt 10 procent som genomfördes 2019. 
 
Tågresandet minskade med 3 procent och bilresandet ökade med 14 procent. Resandet i 
km/anställd har minskat sedan föregående år men är på ungefär samma nivå som 2011.  

Vad gäller miljökrav på Trafikverkets leasade fordon har dessa fram till  2018 huvudsakligen 
styrts av förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar 
och bilresor201. I och med att bonus-malus infördes 1 juli 2018 försvann dock begreppet 
miljöbil och förordningen är inte längre aktuell. Transportstyrelsen har under 2018 haft ett 
regeringsuppdrag att se över förordningen och lämna förslag på lämpliga uppdateringar. I 
skrivande stund finns inga nya beslutade krav för myndigheters bilar och bilresor.  

Utbildning i sparsam körning kan också enligt Trafikverkets riktlinje för tjänsteresor202 
erbjudas de medarbetare som kör mycket bil i tjänsten.  

Under 2019 har ett internt projekt påbörjats med att sätta mål och ta fram åtgärder för att 
minska utsläppen från Trafikverkets tjänsteresor. 
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15. Uppföljning  

Uppföljning av transportsektorn 

Naturvårdsverket ansvarar för att samordna den nationella klimatrapporteringen och att 
upprätthålla de system som behövs för rapporteringen vilket  styrs av 
klimatrapporteringsförordningen203. Enligt förordningen har Trafikverket uppdraget att 
årligen ta fram underlag för utsläppsrapporteringen inom vägtrafik och järnväg, medan 
Transportstyrelsen har motsvarande ansvar inom sjöfart och luftfart. Energimyndigheten 
har i uppdrag att leverera energistatistik och att lämna prognoser till Naturvårdsverket med 
stöd av Konjunkturinstitutet, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen.  

Trafikanalys huvuduppgift är att med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera 
och analysera samt redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom 
transportområdet204. De har vidare ansvar för att samla in, sammanställa och sprida 
statistik inom transportområdet. Trafikverket ska liksom Transportstyrelsen och 
Sjöfartsverket bistå Trafikanalys i uppföljningen av de transportpolitiska målen205, 206, 207.  

Trafikverket har genom klimatrapporteringsförordningen och instruktionen en uppgift att ta 
fram underlag för klimatrapporteringen. Ansvaret för den långsiktiga planeringen gör också 
att Trafikverket behöver ha en bild av hur utsläppen utvecklas och vilka åtgärder och 
styrmedel som behövs för att nå klimatmålet.  

För uppföljningen av utsläppen från vägtrafiken används HBEFA-modellen (Handbook 
Emission Factors for Road Transport). HBEFA är en makroskopisk emissionsmodell som 
används av ett antal länder i Europa. Den utgör i princip en databas av emissionsfaktorer för 
olika typer av fordonskategorier, vägar och trafiksituationer. Fordonssammansättningen 
anpassas till respektive lands fordonsflotta och uppdateras i Sverige varje år med aktuella 
fordonsantal, körda sträckor på olika vägar och drivmedelssammansättning.  

I årsredovisningen och miljörapporten redovisar Trafikverket årligen utvecklingen av 
utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn. Detta kompletteras med en fördjupad 
analys inom vägtrafiken som redovisas i en särskild promemoria. Detta är också underlag 
som delges Trafikanalys för deras uppföljning av de transportpolitiska målen. 

Uppföljning av Trafikverkets arbete  

Miljöledning i statliga myndigheter samt förordning om energieffektiva inköp 

Trafikverket är ålagt att varje år rapportera enligt förordningen (2009:907) om miljöledning 
i statliga myndigheter och förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av 
energieffektiva varor, tjänster och byggnader. I rapporteringen ska Trafikverket bland annat 
redovisa koldioxidutsläpp från tjänsteresor, åtgärder för att minska utsläppen, 
energianvändning i lokaler samt flera andra miljöaspekter. Rapporteringen sker till 
Naturvårdsverket som sammanställer rapporteringen från samtliga myndigheter som 
omfattas av förordningarna208.  
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Uppföljning genom indikatorer 

Trafikverkets arbete med att minska utsläpp av växthusgaser och minska 
energianvändningen följs upp med tre indikatorer och ger en samlad bild av Trafikverkets 
klimat- och energieffektiviseringsarbete. 

 

Indikator A, Totala utsläpp av växthusgaser från Trafikverkets verksamhet 
redovisar årliga utsläpp av växthusgaser från byggande, underhåll och färjedrift samt årliga 
nettoutsläpp av växthusgaser som orsakas av trafiken från de investeringar som öppnat för 
trafik under rapporteringsåret. Det är den totala klimatpåverkan av den operativa 
verksamheten.  

Indikator B, Minskade växthusgasutsläpp av Trafikverkets insatser ger en 
redovisning av effekter av det arbete som Trafikverket gör för att minska utsläppen av 
växthusgaser. Det inkluderar även ökningar av utsläpp ifall det finns sådana (till exempel av 
höjda hastigheter på vägnätet). B ger riktningen i verksamheten och ger därmed snabbare 
en indikation på om vi går mot målet.   

Indikator C, Redovisning av ställda klimatkrav ger en redovisning av genomsnittlig 
reduktion av klimatpåverkan i de klimatkrav som Trafikverket ställt under året i 
entreprenader och vid framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. 
Resultatet av dessa krav kommer mätas om ett antal år i indikatorn B. Därmed ger C en tidig 
indikation på om verksamheten håller på att ändra riktning mot målet. 

Jämfört med ett fartyg så kan A sägas vara positionen, B riktningen (bäringen) och C 
kaptenens order till styrman att ändra riktning. 
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