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Utveckling av VTI:s modell för beräkning av trafikarbete på svenska vägar 

av Annelie Carlson, Urban Björketun och Ulf Hammarström 

VTI 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Varje år tar VTI fram en trafikbeskrivning som omfattar en historisk del samt en 

prognosdel över det framtida årliga trafikarbetet som sträcker sig till ett fastställt 

prognosår. Baserat på resultatet från trafikmodellen görs sedan en förenklad beskrivning 

i HBEFA. Denna trafikbeskrivning ligger sedan till grund för den årliga beräkningen av 

trafikens emissioner som sker på Trafikverkets uppdrag. Syftet med detta projekt har 

varit att genomföra en allmän metodöversyn av detta arbete. 

Den genomgång som görs av prognosmodellen visar att en beräkningsmodell ständigt 

kan utvecklas och förbättras. Nya data har blivit tillgängliga genom mätaravläsningar 

för körsträckor och bättre underlag finns nu för att ta hänsyn till att tunga lastbilar i 

betydande utsträckning används för utlandstransporter.  

Ett behov av att i större utsträckning ha ett samarbete mellan dem som arbetar med 

prognosdelen i Sampers, Samgods och HBEFA identifierades för att på så vis få en 

samstämmighet i de antaganden som görs. När det gäller utlandstrafiken finns det 

uppgifter som gör att man kan göra förbättringar vad gäller lastbilar tyngre än 6 ton. För 

andra fordonskategorier finns inte sådan information. En möjlig framtida utveckling är 

att ta fram sådana data för andra fordonsslag som behandlas i VTI-modellen, för att 

även kunna hantera utländsk trafik även för dessa fordonsslag. Vad gäller moped så 

ingår inte det idag i VTI-modellen utan antal och körsträcka hämtas direkt till HBEFA 

från andra källor. Det bedöms som lämpligt att även inkludera moped i VTI-modellen 

men det noteras att det kan vara svårt att göra en separat prognos för moped eftersom 

det inte hanteras i Sampers idag.  

Körsträckedata i HBEFA uppdaterades senast 2004. Utifrån nya körsträckedata som 

levererats av Trafikanalys har en fördelning gjorts på fordonskategori och segment och 

lagts in i HBEFA. Resultaten av denna uppdatering visar att den genomsnittliga 

körsträckan skiljer sig åt från det som tidigare angetts, Det finns dock ingen generell 

skillnad utan för vissa kategorier och segment är den genomsnittliga körsträckan längre 

medan den för andra kategorier och segment är kortare. En möjlig utveckling är att de 

genomsnittliga körsträckorna verkar bli kortare med åren, vilket leder till frågan hur 

man ska definiera körsträckor för prognosåren. 

En funktionsanpassning som visar körsträcka som funktion av fordonsålder har tagits, 

fram, vilket visar på en god överensstämmelse med de uppmätta körsträckorna för 

fordon upp till och med ca 25 till 30 år. Efter det är överensstämmelsen mindre god, 

men det antal fordon som finns i denna ålderskategori står för en försumbar del av det 

totala trafikarbetet varför de inte kommer att ge någon inverkan på resultatet av att 

använda den framtagna åldersfunktionen i emissionsberäkningarna.  

En känslighetsanalys av att göra olika antaganden vad gäller körsträcka och ålders-

fördelning visar på effekten på mängd bränsleförbrukning och reglerade emissioner på 

total nivå för olika fordonskategorier. Resultaten av de olika antagandena har satts i 
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relation till beräknad bränsleförbrukning och emissioner med dagens indata i HBEFA. 

Känslighetsanalysen visar att det har betydelse att göra olika antaganden och att det för 

olika fordonskategorier ger olika resultat, där skillnaden oftast ligger inom intervallet 

±5 % på kategorinivå. Inom segmentnivå är däremot skillnaden betydligt större mellan 

de olika fallen. För att få så bra överensstämmelse som möjligt borde nya framtagna och 

uppdaterade, årliga körsträckedata användas i kombination med en åldersfördelning som 

baseras på ett medelvärde för analysåren.  
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Development of the VTI model for estimating the amount of traffic on Swedish 

roads 

by Annelie Carlson, Urban Björketun and Ulf Hammarström  

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 

SE-581 95 Linköping Sweden 

 

 

Summary 

Each year, VTI delivers a description of both a historical description and a prognosis of 

the annual vehicle mileage using a forecast model. Based on the results from this model 

a simplified description is made of the future traffic in HBEFA, which is the basis for 

the annual calculation of traffic emissions. The purpose of this project was to undertake 

a general revision of data, both historical and future, in the forecast model. 

The assessment shows that a computational model can continually evolve and improve. 

Recent data have become available through the meter readings for mileage and better 

data are now available to take into account heavy trucks used for overseas shipments. 

It was identified that there is a need to have a greater collaboration between the forecast 

section of Samper, Samgods and HBEFA to get a consistency in the assumptions made. 

When it comes to international traffic, there is information available which allows 

improvements for trucks heavier than 6 tons. For other vehicle categories there are no 

such information. A possible future development is to generate such data for other 

vehicle types addressed by the VTI model, in order to also be able to handle foreign 

traffic for these types of vehicles. As for moped, this category is not included in the VTI 

model today. However, it is considered appropriate to also include moped, but it is 

noted that it can be difficult to make a separate prediction for moped because it is not 

handled in Samper today. 

Mileage data in HBEFA was last updated in 2004. Based on the new mileage data 

supplied by Trafikanalys a distribution has been made on vehicle category and segment, 

and included in HBEFA. The results of the update shows that the average mileage 

differs from the previously defined, however, there is no general difference. For some 

categories and segments the average mileage is longer while for other categories and 

segments they are shorter. One possible development is that average driving distances 

seems to get shorter with the years, which leads to the question how to define distances 

for the forecast years. 

A function adaptation of mileage as a function of vehicle age shows a good agreement 

with the measured driving distances for vehicles up to and including about 25 to 30 

years of age. For older vehicles, the coherence is less good, but the number of vehicles 

in this age group accounts for a negligible portion of the total traffic. 

A sensitivity analysis of making various assumptions regarding the mileage and age 

distribution shows the effect on the amount of fuel consumption and regulated 

emissions for different categories of vehicles. The results are set in relation to the 

calculated fuel consumption and emissions with the current input in HBEFA. The 

sensitivity analysis shows that different assumptions will have an effect on the results 

that are not unimportant and that it varies between vehicle categories. The difference 

usually lies in the range of ±5% at the category level. However, within the same vehicle 
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category, the difference can be substantially greater between the different vehicle 

segments and scenarios. To get as good accuracy as possible it is suggested that the 

updates, annual mileage data used in combination with an age distribution that is based 

on an average value for the analysis years will be implemented and used in HBEFA.  
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1 Inledning  

Varje år tar VTI fram en trafikbeskrivning som omfattar en historisk del samt en 

prognosdel över det framtida årliga trafikarbetet som sträcker sig till ett fastställt 

prognosår. Denna trafikbeskrivning ligger sedan till grund för den årliga beräkningen av 

trafikens emissioner som sker på Trafikverkets uppdrag. Trafikprognosen baseras på 

faktorer som beskriver hur trafiken kommer att förändras. Faktorerna levereras av 

Trafikverket och beskriver hur trafiken antas vara vid ett eller två separata prognosår, 

exempelvis 2020 och 2030, och det finns en faktor för lätta fordon, buss respektive tung 

lastbil. Faktorerna ger enbart slutresultatet, vilket innebär att hur utvecklingen ser ut 

under åren som ligger mellan nu och de två prognosåren är okänd. Den informationen 

tas fram av VTI genom en enklare prognosmodell med linjär framskrivning från senaste 

historiska år till de två prognosåren. 

Baserat på resultatet från prognosmodellen görs sedan en beskrivning i emissions-

beräkningsverktyget HBEFA1 (www.hbefa.net) för att beräkna emissioner fram till och 

med det sista prognosåret. Den förenklade beskrivningen innebär att en viss procentuell 

förändring av trafikarbetet mellan två år i sin helhet förklaras av en lika stor procentuell 

förändring av antal fordon dvs. årlig genomsnittlig körsträcka per fordon kommer att 

vara konstant. Exempelvis om trafikarbetet ökar med 10 % så ökar antalet fordon med 

10 %. Det innebär att all ökning enbart baseras på bilparkens relativa utveckling dvs. 

antalsförändring medan körsträckan är oförändrad när det mest sannolika är att det är en 

kombination av de två. I HBEFA ingår underlag som skulle kunna utnyttjas för att 

beskriva hur årlig körsträcka och antal fordon förändras från år till år då trafikarbetets 

utveckling finns tillgängligt. 

1.1 Syfte 

Syftet med projektet är att: 

 Förbättra den befintliga prognosmodellen genom att utnyttja den information 

som finns i HBEFA.  

 Ajourföra samband för årlig körsträcka 

 Allmän metodöversyn dvs. både historik och framtid 

 Utveckla arbetet med att ta fram de historiska data om trafikarbetet som ligger 

till grund för de årliga emissionsberäkningarna 

 Utnyttja all information från arbetet med trafikprognoser av betydelse för 

avgasberäkningar. 

                                                 
1 The Handbook Emission Factors for Road Transport 



 

10 VTI notat 30-2013  

2 Prognosmodellen 

2.1 Historik 

På uppdrag av SIKA utarbetades under 1999 en modell för skattning av trafikarbete på 

väg. Modellen finns dokumenterad i Trafikarbetet uttryckt i fordonskilometer på väg i 

Sverige 1950-1997 (Edwards m fl 1999). 

Förutom den historiska redovisningen 1950–1997 utvecklades en beräkningsmodell för 

Excel. Det totala trafikarbetet i Sverige erhölls genom att multiplicera trafikarbetet på 

statligt vägnät med faktorn 1,51. Av det beräknade totala trafikarbetet antogs 4 procent 

höra till enskilda vägar. Trafikarbetet på kommunala vägar erhölls som en restpost, dvs. 

totalt minus statligt och enskilt.  

En annan uppdelning var på olika fordonsslag – den uppdelningen gjordes i flera steg. 

Först en uppdelning i lätt (< 3,3 m) respektive tung fordonstrafik (> 3,3 m) där andelen 

lätt fordonstrafik bestämdes av andelen personbilar bland alla fordon. I ett andra steg 

delades den lätta fordonstrafiken mellan motorcykel, personbil och lastbil < 3,3 m 

genom att motorcykel antogs ha en årlig körsträcka på 30 procent av den genomsnittliga 

för alla lätta fordon varefter resten fördelades mellan personbil och lastbil efter deras 

antal i fordonsflottan. Den tunga fordonstrafiken delades på buss och lastbil > 3,3 m 

utifrån antal fordon. För att vidare dela upp fordonstrafiken med lastbil > 3,3 m på olika 

viktklasser användes information från varutransporter på väg (UVAV). Körsträckan 

räknades upp med faktorn 1,25 för att stämma med tidigare kilometer-skatteregister. 

Vidare dividerades den med 0,85 för att inkludera utländska lastbilars trafik i Sverige. 

I VTI-notatet VTI-modellen för skattning av årligt trafikarbete i Sverige – 

Modellutveckling och hjälpinformation fram till 2005 samt årliga 

trafikarbetsskattningar 1950–2005 (Björketun, Nilsson 2007) redogörs för modell-

förändringar som gjordes i och med att körsträckedata från SIKA/SCB/Bilprovningens 

skattningar blev tillgängliga. Lastbilarna indelades strikt efter totalvikt. Det totala 

trafikarbetet beräknades som tidigare utifrån förändringen på statligt vägnät. För varje 

fordonsgrupp beräknades den relativa förändringen i andel av den totala fordonsparken 

jämfört med ett genomsnitt för åren 2001-2003. Motsvarande förändring antogs ha skett 

beträffande fördelningen av trafikarbetet.  

Från och med 1999–2001 används i dagsläget körsträckedata från Trafikanalys utan 

omräkning. Övergången gjordes för olika år för olika fordonsslag för att få så god 

överensstämmelse som möjligt med tidigare modellversion (1999 för tung lastbil, 2001 

för mc och 2000 för övriga). För år 2006 har en s.k. utlandsfaktor införts för tung 

lastbil. Den har tagits fram av SIKA och har värdet 1,14 och innebär att om den totala 

körsträckan för svenska lastbilar multipliceras med 1,14 erhålls totalt trafikarbete på 

svenska vägar med tung lastbil, inklusive utländska. I modellen sätts faktorn till 1 för år 

1998 och ökar sedan linjärt till 1,14 för år 2006. För år efter 2006 har värdet 1,14 

bibehållits. 

Modellen används i början av varje år för att på uppdrag av Trafikverket beräkna totalt 

trafikarbete på svenska vägar under det föregående året. Dessutom görs beräkningar av 

trafiken under två prognosår (2020 och 2030) med hjälp av faktorer som Trafikverket 

tar fram. Det är tre separata faktorer som avser lätta fordon, buss respektive tung lastbil. 

Faktorerna för lätta fordon används för personbil, motorcykel och lätt lastbil medan 

faktorn för buss används för buss och faktorn för tung lastbil används för de tre 

klasserna av tung lastbil som modellen hanterar. 
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Beräkningen av framtida trafik ingick inte i den ursprungliga modellen utan har lagts till 

i efterhand och görs i ett separat Excel-ark. Både data för de historiska åren och för 

prognosåren används som indata i HBEFA (tidigare Artemis). Faktorerna för prognos-

åren är beräknade med ett fastställt basår som redan har passerats, exempelvis är 2010 

det basåret som använts för de senaste beräkningarna med prognosmodellen Eftersom 

HBEFA behöver data för varje enskilt år görs en linjär framskrivning från sista 

historiska år till första prognosår. Därmed erhålls perfekt överensstämmelse med 

prognosticerade värden oavsett utvecklingen från basåret till det sista historiska året. 

Trafikprognoser utförs med separata modellsystem, Sampers för personresande och 

Samgods för godstransporter, som inte beskrivits ovan. Ur detta system får man 

uppräkningsfaktorer för de olika fordonskategorierna. Detta modellsystem innehåller 

mycket info som skulle kunna ha stor betydelse för HBEFA-beräkningarna. Detta 

beskrivs i 2.3. 

2.2 Metodöversyn 

Från trafikverkets hemsida hämtades 3 januari 2013 rapporterna Nationell plan för 

transportsystemet 2014–2025 – Prognos för personresande (preliminär version, 

författare Martin Röcklinger) och Nationell plan för transportsystemet 2014–2025 – 

Prognos för godstransporter 2030 (preliminär version, författare Petter Wikström). 

Under februari hämtades efter kontakt med Sylvia Yngström Wänn på Trafikverket 

ytterligare dokument från Trafikverket (Trafikverket 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 

2013).  

Studium av de angivna dokumenten har följts upp med mejl- och telefonkontakter samt 

ett telefonmöte den 19 mars 2013 då en del frågar retts ut. Vid telefonmötet deltog från 

VTI författarna av detta notat samt representanter från Trafikverket och Trafikanalys. 

Främsta syftet med ovanstående kontakter var att närmare utreda bakgrunden till de 

faktorer som används för att ange förändringen från ett basår till framtida prognosår. 

Samma värden som Trafikverket använder i persontransportmodellen Sampers 

(Trafikverket 2008) och godsmodellsystemet Samgods (de Jong m fl 2010) bör 

användas även i VTI-modellen för att få en samstämmighet mellan modellerna. Finns 

data från dessa system på en finare nivå än de tre faktorer som nu används i VTI-

modellen, bör den informationen användas så långt det är möjligt. 

Ett andra syfte har varit att skaffa ett bättre underlag för att klara ”utlandsproblemet”, 

dvs. att i beräkningarna ta hänsyn till att en del av svenska fordons körsträcka uträttas 

utomlands samtidigt som svenska vägar trafikeras av utländska fordon. Dessa uppgifter 

finns inte idag med i den körsträckestatistik Trafikanalys årligen publicerar. 

2.3 Prognosfaktorer 

Hittills används i VTI-modellen samma prognosfaktor för trafikarbete och antal bilar. 

Med samma antaganden som i Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 är det 

önskvärt att de två faktorerna separeras för varje fordonsslag. 

I Nationell plan för transportsystemet 2014–2025 – Prognos för personresande finns en 

tabell med uppgift om antal bilar åren 2010, 2030 och 2050 och det gäller hushållsägda 

bilar. Ökningen från 2010 är 43 procent till år 2030. Dock har den ökningen av 

Trafikverket bedömts som orimligt hög varför känslighetsanalyser genomförts och 

redovisats i PM Sple 2013:01 (Johansson 2013). Då undersöktes dels en alternativ 

bensinprisutveckling, dels beräknades det framtida bilinnehavet manuellt. Det första 
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alternativet ger en ökning med 23 procent till 2030 och det andra alternativet ger en 

ökning med 10 procent.2 

En rimlig bedömning av framtida antal bilar är av största vikt då det påverkar ålders-

fördelningen i fordonsflottan i de beräkningar som görs i HBEFA. En högre tillväxt 

medför en större andel nyare fordon, vilket kommer att påverka mängden emissioner för 

prognostiserade år. 

Beträffande trafikarbete med personbil redovisas i Nationell plan för transportsystemet 

2014–2025 – Prognos för personresande en ökning med 34 procent från år basåret 2010 

till år 2030. Samma faktor gäller för persontransportarbetet mätt i personkilometer. Att 

de två faktorerna får samma värde beror på att samma värden för beläggning i personbil 

används för de två åren. För år 2010 kommer information från resvaneundersökningen 

och den används även för år 2030. Tabell 1 nedan visar prognosfaktorerna. 

Tabell 1 Nuvarande och nya prognosfaktorer för antal fordon per fordonsslag. (Basår 

2010) 

Fordonsslag Hittillsvarande  Ny prognosfaktor 

 prognosfaktor trafikarbete antal fordon 

 2020 2030 2030 2030 

Personbil 1,16 1,34 1,34 1,43 i) 

Motorcykel 1,16 1,34 1,34 ii)  

Lätt lastbil 1,16 1,34 1,34 ii)  

Buss 1,02 1,05 1,05 iii)  

Tung lastbil 1,17 1,37 1,34 iv) v) 

 

i) Observera att faktorn 1,43 för antal personbilar år 2030 troligen kommer att 

sänkas enligt Trafikverkets genomförda känslighetsanalys. 

ii) Ett antagande om att det är samma värden som för personbil.  

iii) För buss ges i rapporten Prognos för personresande två olika värden, 7 

procent för långväga buss och 4 procent för regional buss. För buss totalt 

anges 5 procent. Om konstant beläggning antas kan 1,05 för personkilometer 

användas även för trafikarbete. 

iv) För alla lastbilar redovisas i Prognos för godstransporter 2030 

ökningsfaktorn 1,37 från år 2010. Den har dock senare reviderats till 1,34 

(Trafikuppräkningstal för EVA 2010-2030-2050, PM 2013-01-24). Svarande 

mot faktorn 1,37, ges för lastbil med släp faktorn 1,42 och för lastbil utan 

släp 1,28. Hur de kommer att ändras med den nya prognosfaktorn 1,34 är 

okänt. 

v) Från Samgods finns ytterligare utdata som inte återfinns i … Prognos för 

godstransporter 2030. På sikt bör så mycket som möjligt användas även i 

VTI-modellen alternativt direkt i HBEFA.  

                                                 
2 Enligt besked från Lars I Johansson på Trafikverket kommer ökningen 2010-2030 med 34 % för 

trafikarbete med personbil och 43 % för hushållsägda personbilar att vara Trafikverkets huvudscenario för 

åtgärdsanalyser fram till 1 april 2014. 
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Prognosfaktorn för trafikarbete med tung lastbil avspeglar trafikarbetet på svenska vägar 

för alla lastbilar, även utländska. I godsmodellen ingår import, export och transit varför 

påslag för utländska lastbilar inte ska göras. 

I Samgods finns följande fem lastbilssegment 

 0–3t (maxlast 2t) 

 3–16t (maxlast 9t) 

 16–24t (maxlast 15t)  

 24–40t (maxlast 28t) 

 40–60t (maxlast 47t) 

Dock lär det i dagsläget vara tveksamt om finare uppdelningar kan levereras än de som 

finns i rapporten Nationell plan för transportsystemet 2014–2025 – Prognos för 

personresande, se Tabell 1. 

Lätt lastbil är en svår grupp med en blandning av fordon med olika användnings-

områden. Inom Trafikverket pågår en förstudie för att om möjligt kunna använda 

modeller anpassade för lätt lastbil. 

I HBEFA hanteras två klasser av buss, nämligen urban och coach där urban tillåter 

stående passagerare vilket inte görs i coach där alla sitter. De två kategorierna regional 

buss och långväga buss i … Prognos för personresande förefaller båda svara mot coach 

i HBEFA. Sampers hanterar inte lokal kollektivtrafik utanför Skånes och Mälardalens 

städer samt Göteborg. Därmed torde informationen i … Prognos för personresande 

vara otillräcklig för att separera olika klasser av buss. 

Följande information bör på sikt kunna hämtas från Sampers och Samgods för 

användning i VTI-modellen och/eller HBEFA. 

 Trafikarbete och fordonsantal inklusive uppdelning på segment för lastbilar 

 Beläggningsgrader och lastfaktorer 

 Utvecklingen för olika varukategorier vilket påverkar framtida lastfaktorer och 

informerar om typ av påbyggnad 

 Antal bussar prognosåren (begränsat till regional och långväga buss) 

2.4 Utlandsproblemet 

Endast för tung lastbil finns underlag för att justera för svenska fordons körsträckor 

utomlands och utländska fordons körsträckor i Sverige. För övriga fordonsslag finns 

inget sådant underlag och det görs ingen justering. Som en förenkling görs ett antagande 

om att symmetrin är någorlunda god, dvs. att svenska fordons totala körsträcka 

utomlands ungefär motsvarar utländska fordons körsträcka i Sverige.  

I rapporten Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009-2010, Statistik 2012:3 från 

Trafikanalys finns för åren 2004-2010 uppgifter om trafikarbete för svenska lastbilar på 

svenska vägar (TAsv), svenska lastbilar i utlandet (TAutl) samt utländska lastbilar i 

Sverige. Uppgifterna gäller lastbilar med maxlastvikt över 3,5 ton eller vilket motsvarar 

minst 6 tons totalvikt. 

Enligt Trafikanalys ger undersökningen av svenska lastbilars inrikes och utrikes trafik 

en underskattning av totalen jämfört med körsträckedatabasen. Hur det är med 

motsvarande, utländska undersökningar är okänt. EU-statistik används för utlands-

uppgifter – Trafikanalys har preliminära data för år 2011 men många länder har ännu ej 

rapporterat. För att beräkna utländska lastbilars trafikarbete i Sverige använder 
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Trafikanalys en avståndsmatris kombinerat med några antaganden. Den svenska 

undersökningen görs vart annat år - den från 2010 är den senast publicerade.  

En möjlig förbättring av VTI-modellen är att nyttja den aktuella undersökningen för att 

skatta andelar som appliceras på uppgifterna i den körsträckedatabas Trafikanalys 

administrerar. Med beteckningar enligt ovan kan följande beräkning göras för tunga 

lastbilar med totalvikt ≥ 6 ton. 

 

𝑇𝐴 = 𝑇𝐴𝑠𝑣 𝑇𝐴𝑠𝑣+𝑢𝑡𝑙⁄ × 𝑇𝐴𝑒𝑛𝑙 𝑘ö𝑟𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑒𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒𝑛

+ 𝑢𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙𝑎𝑟𝑠 𝑇𝐴𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒 

 

I avvaktan på nästa publicering används data för år 2010 även för efterföljande år.  

Uppgift om utländska lastbilstransporter på svenska vägar finns bara tillgängligt från år 

2004 och framåt. Det är möjligt att utifrån tillgängliga data förlänga serien bakåt till år 

1999 – den ”utlandsfaktor” som nu används i VTI-modellen har värdet 1 för år 1998. 

I Tabell 2 nedan är uppgifterna om trafikarbete för svenska och utländska lastbilar från 

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009–2010 för åren 2004–2010. För åren 2000–

2003 har uppgifterna tagits från filer tillgängliga på Trafikanalys hemsida. Uppgifterna 

för år 1999 är från Statistiska Meddelanden (SM) på VTI:s bibliotek – TK 30 SM 0003 

Inrikes trafik med svenska lastbilar och på järnväg under 1999 respektive TK 56 SM 

0003 Utrikes trafik med svenska lastbilar 1999. 

För åren 1999–2003 har antagits att 89 procent av svenska lastbilars totala trafikarbete 

har uträttats i Sverige. För åren 2004–2010 varierar andelen mellan 88,1 och 91,8 

procent enligt Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009–2010, Trafikanalys (2012). 

Kvoten utländska/svenska har beräknats för åren 2004–2010 och genom TREND-

funktionen i Excel extrapolerats till åren 1999–2003. Sen har utländska lastbilar på 

svenska vägar beräknats för åren 1999–2003 med hjälp av dessa TREND-kvoter, vilket 

är markerat med rött i Tabell 2. 
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Tabell 2 Trafikarbete svenska och utländska lastbilar på svenska vägar. 

Trafikarbete (miljoner km)   

År 

Svenska 
lastbilar 

 på svenska 
vägar 

Utländska 
lastbilar 

 på svenska 
vägar 

På svenska vägar 
utländska/svenska 

1999 2 246 376 0,167 

2000 2 283 399 0,175 

2001 2 251 410 0,182 

2002 2 310 438 0,189 

2003 2 267 446 0,197 

2004 2 227 461 0,207 

2005 2 405 481 0,200 

2006 2 396 538 0,225 

2007 2 522 581 0,230 

2008 2 605 635 0,244 

2009 2 426 547 0,225 

2010 2 486 627 0,252 

  

 

Figur 1 Trend 1999-2003 för kvoten av utländska/svenska lastbilar på svenska vägar. 
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Motsvarande justering görs inte för tunga lastbilar under 6 tons totalvikt. 

För att möjliggöra den här justeringen i VTI-modellen ändras de hittillsvarande tre 

totalviktsklasserna för tung lastbil till två; under respektive över 6 tons totalvikt. 

Om erforderliga data i framtiden blir tillgängliga även för andra fordonsslag som 

behandlas i VTI-modellen, kan de hanteras på liknande vis för att ta hänsyn till 

utlandstrafik. 

Redan i dagsläget finns en finare indelning av materialet för tunga lastbilar i UVAV, 

men då det rör sig om en urvalsundersökning bedömer Trafikanalys det som alltför 

osäkert att redovisa. Dock är det av intresse att få detta närmare undersökt och/eller 

redovisat. Kanske är osäkerheten inte större än att en finare indelning kan användas. 

2.5 Moped 

I nuvarande version av VTI-modellen ingår inte moped utan antal mopeder och deras 

körsträcka hämtas till HBEFA från andra källor. Fordonskilometer tas från resvanedata 

och antalsuppgifterna från Bilregistret (klass 1) samt försäkringsbolagen (klass 2). 

Vid telefonmötet den 21 mars 2013 bedömdes det som lämpligt att ta med moped i VTI-

modellen med samma datakällor som nu används för HBEFA. Emellertid är det svårt att 

göra en separat prognos för moped som inte hanteras i Sampers. Utvecklingen för 

färdmedlet fram till prognosåret 2030 är högst osäker eftersom det varierar mycket 

utifrån konjunktur och trender.  
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3 Körsträcka per segment och år som indata till HBEFA 

Trafikaktivitet i HBEFA beskrivs i termer av antal fordon och körsträcka för varje 

fordonstyp: personbil (PC), lätt lastbil (LCV), tung lastbil (HGV), landsvägsbuss 

(Coach), stadsbuss (Urban bus) och motorcykel3 (MC). Varje fordonstyp delas in i 

segment och antalet fordon fördelas in i de olika segmenten där det även finns en 

åldersfördelning. Körsträcka i absoluta tal ges eller krävs enbart på kategorinivå. På 

segmentnivå räcker det med index. Detta index kan lämpligen ges som en absolut 

körsträcka. Körsträckan i HBEFA beskrivs dels i term av segment (medelvärde per 

segment) i varje fordonstyp, dels i form av ålder (som funktion av ålder), där det 

generella sambandet är att nyare bilar körs längre sträckor. I denna del av projektet 

uppdateras den information om körsträcka som finns i HBEFA med ny data från 

Trafikanalys. För varje segment och åldersberoende inom segment beskrivs den nya 

uppdaterade körsträckan. 

3.1 Data 

Trafikanalys har baserat sin beräkning av trafikarbete på körsträckedata som samlas in 

från bilprovningen och som Statistiska Centralbyrån (SCB) förvaltar. VTI har fått ta del 

av dessa data från Trafikanalys, vilka omfattar information för personbilar, lastbilar och 

bussar där data är på fordonnivå och efter bilregistret 1999–2011. Körsträckor för 

motorcyklar var inte inkluderat i detta datamaterial eftersom det inte fanns tillgängligt 

vid den tidpunkt då beräkningarna genomfördes. 

Data är användbar för lastbilar och bussar för alla år. För personbilar kan endast data för 

2008–2010 användas då det saknas tillräcklig information för åren 1999–2007 för att 

kunna fördela personbilarna i segmentnivå (effekt saknas) och körsträckedata år 2011 

för personbil är felaktig. I bearbetningen av data används och analyseras data från 

fordon i trafik. Det innebär att avställda och avregistrerade fordon utgår, vilket är ca 1–

5 % beroende på fordonskategori. För varje fordon beräknas körsträcka per dygn då 

fordonet är registrerat som ”i trafik”  

För varje år, segment och årsmodell bildas ett intervall enligt: 

𝑘ö𝑟𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑦𝑔𝑛 ± 3 × 𝑆𝑡𝑑𝐴𝑣  

Fordon i trafik vars körsträcka hamnar utanför detta intervall utgår, vilket är ca 1 %. 

För tunga lastbilar har de segment som finns redovisade i bilregistret översatts och 

omvandlats till de segment som finns definierade i HBEFA med hjälp av 

”Transformations Patterns”, se Tabell 3.  

  

                                                 
3 Summan av mc och mopeder. 
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Tabell 3 "Transformation patterns" för omvandling från bilregister till HBEFA. 

  Bilregister HBEFA Andel 

Lastbilar 

RT petrol RT petrol 1.000 

RT <7,5t RT <7,5t 1.000 

RT 7,5-12t RT 7,5-12t 0.962 

RT 7,5-12t TT/AT >20-28t 0.020 

RT 7,5-12t TT/AT >40-50t 0.018 

RT >12-14t RT >12-14t 0.981 

RT >12-14t TT/AT >20-28t 0.019 

RT >14-20t RT >14-20t 0.901 

RT >14-20t TT/AT >20-28t 0.007 

RT >14-20t TT/AT >28-34t 0.010 

RT >14-20t TT/AT >34-40t 0.013 

RT >14-20t TT/AT >40-50t 0.051 

RT >14-20t TT/AT >50-60t 0.019 

RT >20-26t RT >20-26t 0.333 

RT >20-26t TT/AT >28-34t 0.004 

RT >20-26t TT/AT >34-40t 0.020 

RT >20-26t TT/AT >40-50t 0.075 

RT >20-26t TT/AT >50-60t 0.568 

RT >26-28t RT >26-28t 0.159 

RT >26-28t TT/AT >34-40t 0.001 

RT >26-28t TT/AT >40-50t 0.047 

RT >26-28t TT/AT >50-60t 0.793 

RT >28-32t RT >28-32t 0.103 

RT >28-32t TT/AT >40-50t 0.015 

RT >28-32t TT/AT >50-60t 0.882 

RT >32t RT >32t 0.534 

RT >32t TT/AT >40-50t 0.026 

RT >32t TT/AT >50-60t 0.440 

Dragbilar 

<= 20 t 

TT/AT >20-28t 0.110 

TT/AT >28-34t 0.052 

TT/AT >34-40t 0.287 

TT/AT >40-50t 0.519 

TT/AT >50-60t 0.032 

20-28 t 

TT/AT >20-28t 0.000 

TT/AT >28-34t 0.020 

TT/AT >34-40t 0.125 

TT/AT >40-50t 0.806 

TT/AT >50-60t 0.049 

> 28 t 
TT/AT >40-50t 0.135 

TT/AT >50-60t 0.865 
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3.2 Resultat och analys  

Körsträckor på kategorinivå i HBEFA uppdateras årligen men de körsträckor på 

segmentnivå som idag finns i modellen uppdaterades senast 2004. Vid den 

uppdateringen gjordes följande:  

 Körsträckor på segmentnivå fanns för åren 1997 och 2004. 

 Körsträcka som funktion av ålder fanns för 2004. 

 På segmentnivå angav: 1997 års värde för åren -1997; mellan 1997–2004 linjär 

interpolering; 2004 års värde för 2005 och framåt. 

 Som funktion av ålder användes sambanden från 2004 för alla år. 

Baserat på det nya materialet för körsträckor som Trafikanalys tagit fram för åren 1999 

till 2011 har en genomsnittlig körsträcka, km/år och 365 dagar i trafik, för varje 

segment och år, beräknats (NY). De nya framräknade körsträckorna jämförs med de 

körsträckor som nu finns definierade i HBEFA (NU). Skillnaderna mellan NU och NY 

redovisas i Figur 2 till Figur 7. Skillnaden i data från 2004 är ett uttryck för metod-

förändringar hos SCB/Trafikanalys. Med samma metod borde vi inte få någon skillnad 

2004. 

I Bilaga 1 till och med Bilaga 6 finns de värden som ligger till grund för figurerna. 

Information för att kunna ta fram de nya framräknade körsträckorna för 2012 finns inte. 

Det värde som anges för NY och för detta år är ett framräknat medelvärde. För person-

bilar är det ett medelvärde för åren 2008–2010 medan det för övriga fordonskategorier 

är ett medelvärde för åren 1999–2011. I Figur 2 till Figur 7 representerar den gröna 

punkten detta medelvärde.  

Som kan ses i figurerna finns det skillnader mellan de körsträckorna i NU och NY, men 

det går inte att uttyda att skillnaderna skulle peka på en speciell riktning. I vissa fall är 

körsträckorna enligt NY längre än de är enlig NU för vissa kategorier och ibland är de 

kortare. Dessa förhållanden återfinns även inom de olika segmenten i kategorierna. För 

flertalet av segmenten finns det en tendens av att körsträckor blir kortare vilket skulle 

vara av intresse att undersöka närmare. Det ställer till exempel frågan om hur man ska 

behandla framtida år. Ska man anta att körsträckorna fortsätter att bli kortare, finns det 

en undre gräns som man ska ta hänsyn till eller ska man göra antagandet att 

körsträckorna inte ändras efter 2012. 

För stadsbussar är värdena för CNG <15t NY inte pålitliga. De indata som ligger till 

grund för beräkningen verkar vara felaktiga eftersom att den genomsnittliga körsträckan 

är betänkligt mycket lägre år 2007 och 2008 jämfört med andra år, se Bilaga 6. 
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Figur 2 Genomsnittlig körsträcka km/år, NU och NY. Personbilar på segmentnivå. Den 

gröna punkten visar medelvärdet för åren 2008 till 2010. 
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Figur 3 Genomsnittlig körsträcka km/år, NU och NY. Lätta lastbilar på segmentnivå. 

Den gröna punkten visar medelvärdet för åren 1999 till 2011. 
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Figur 4 Genomsnittlig körsträcka km/år, NU och NY. Tunga lastbilar utan släp på 

segmentnivå. Den gröna punkten visar medelvärdet för åren 1999 till 2011. 
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Figur 5 Genomsnittlig körsträcka km/år, NU och NY. Tunga lastbilar med släp på 

segmentnivå. Den gröna punkten visar medelvärdet för åren 1999 till 2011. 
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Figur 6 Genomsnittlig körsträcka km/år, NU och NY. Landsvägsbussar på 

segmentnivå4. Den gröna punkten visar medelvärdet för åren 1999 till 2011. 

 

 

  

                                                 
4 Det finns sannolikt ett fel i klassningen av buss CNG när dessa klassas som coach (landsväg). Skall med 

stor sannolikhet vara urban (stadsbuss) eftersom gasbussar främst använts i stadstrafik. 
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Figur 7 Genomsnittlig körsträcka km/år, NU och NY. Stadsbussar på segmentnivå. Den 

gröna punkten visar medelvärdet för åren 1999 till 2011. 
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3.3 Körsträcka som funktion av fordonsålder 

Förutom att beräkna de nya totala körsträckorna per segment som ska kunna användas 

för att uppdatera informationen i HBEFA har även en del beräkning gjorts för att 

funktionsanpassa körsträckor som funktion av fordonsålder.  

För varje segment beräknas genomsnittlig körsträcka per dygn för varje 

årsmodell/fordonsålder. Två antaganden om funktionssamband har gjorts, y1 och y2. 

Dessa funktioner har valts efter mönstret av observationer och med hänsyn taget till att 

graden av regressionen ska vara så högt som möjligt och att parametrarna ska vara 

rimliga. y1 och y2 täcker även i stor utsträckning de indata som finns. y representerar ett 

medelvärde av de två skattade funktionssambanden. De undersökta funktionerna är: 

𝑦1 = 𝑏1 ∗ 𝑒−𝑐1∗Å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑑1
 

𝑦2 = 𝑎 + 𝑏2 ∗ 𝑒−𝑐2∗Å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑑2
 

𝑦 = (𝑦1 + 𝑦2)/2 

Där: 

y1, y2 och y: Körsträcka per dygn 

Ålder: Fordons ålder i år 

a, b1, b2, c1, c2, d1 och d2: Parametrar 

 

Antalet fordon används som viktning vid parameterskattningarna. Alla skattade 

parametrar är signifikanta och förklaringsgraden för ekvationerna är nästan alltid över 

95 %. 

I Figur 8 visas ett exempel över mätdata och de skattade funktionerna för personbilar 

(bensin, 1,4-2 L). Motsvarande exempel för lätta lastbilar, tunga lastbilar, landsvägs-

bussar och stadsbussar finns i Bilaga 7. 

De beräknade funktionsanpassningarna visar på en god överensstämmelse med de 

indata som finns för fordonsålder upp till ca 25 år. Därefter skiljer sig funktions-

anpassningarna åt där y2 generellt ger en kösträcka per dag som är högre än y1. 

Överensstämmelsen med de verkliga körsträckorna, som representeras av den blå linjen 

benämnd ”medel” i Figur 8, blir också sämre i och med att åldern på fordonen blir 

högre. Men det område där de beräknade värdena enligt funktionerna y1 och y2 följer de 

verkliga värdena omfattar över 95 % av de fordonssegmenten, vilket ger att 

funktionerna är representativa för majoriteten av fordonsflottan. Alla parametrarna är 

signifikant skilda från noll. 
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Figur 8 Funktionsanpassning körsträcka och fordonsålder. Personbil, bensin 1,4 -2 L 

Efter skattning av y som funktion av ålder i varje segment har en indexserie beräknats 

med ålder 0 som bas och 100 som index. Det finns ett antagande att körsträckan för 

bilar med ålder 0 utgör hälften av körsträckan för fordon som är äldre än 0 år. 

Anledningen är att alla nya fordon som registreras under ett år får åldern 0. I 

verkligheten har dessa fordon en genomsnittlig ålder på ½ år och det leder till att en ny 

bil kommer att köra halva körsträckan under halva året. Därför är index för ålder 1–60 

beräknad med en faktor 2. Framräknat index för personbilar (bensin och diesel) visas i 

Figur 9. Indexserie för andra fordonssegment finns i Bilaga 8. 

Detta har inget med verklig körsträcka att göra vilket förklaras av att ett uttag från 

bilregistret den 31/12 används. Detta medför att det genomsnittliga antalet bilar av den 

senaste årsmodellen överskattas med en faktor 2 om det antas att lika många bilar av 

senaste årsmodellen tillkommer per dag under året. För att åtgärda detta kan antingen 

antal bilar av senaste årsmodellen halveras alternativt halvera körsträckan.  

Generellt visar resultatet att man tydligt ser att den nya funktionen (NY) för körsträcka 

per ålder för tunga fordon ger en högre förskjutning till nya fordon jämfört med den 

gamla funktionen (NU). Då nya fordon har lägre emissioner innebär det att 

emissionerna totalt sett blir lägre med den nya funktionen. För lätta fordon (personbilar 

och lätta lastbilar) gäller generellt sätt samma samband som för de tunga fordonen, men 

inte i samma utsträckning. 
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Figur 9 Indexserie körsträcka och fordonsålder, personbil (bensin och diesel) 

3.4 Känslighetsanalys 

För att undersöka hur bränsleförbrukning och emissionerna av reglerade ämnen 

påverkas av olika antaganden om antal fordonskilometrar och åldersfördelning på 

fordon har HBEFA använts för att göra beräkningar för fyra fall. Dessa är: 

 a: Segmentvärde baserat på de uppdaterade årliga körsträckorna (NY i Figur 2 

till Figur 7) för analysåren 2008 till 2010 för personbilar och 1999 till 2011 för 

övriga fordonskategorier. Åldersfördelningen är enligt den äldre beskrivningen 

(NU i Figur 9 samt Bilaga 8) av den svenska trafiken i HBEFA.  

 b: Segmentvärdet är baserat på medelvärdet för de uppdaterade årliga 

körsträckorna för analysåren (den gröna punkten i Figur 2 till Figur 7), medan 

åldersfördelningen är enligt den äldre beskrivningen (NU i Figur 9 samt Bilaga 

8) av den svenska trafiken i HBEFA. 

 d: Åldersfunktion som baseras på ett medelvärde för samtliga år med data. 

Körsträcka är enligt den äldre beskrivningen (NU i Figur 2 till Figur 7) av den 

svenska trafiken i HBEFA 

 a+d: Nya segmentvärden per år enligt a och ny åldersfunktion enligt d. 

För personbilar finns det nya körsträckedata för åren 2008 till och med 2010, varför 

beräkningarna för denna fordonskategori sträcker sig över detta tidsintervall. För övriga 

fordonskategorier (LCV, HGV, Urban bus och Coach) finns uppdaterade körsträckedata 
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för åren 1999 till och med 2011. För fordonskategorierna personbilar samt tunga 

lastbilar presenteras beräkningar för bränsleförbrukning, kolmonoxid (CO), partiklar 

(PM), kväveoxider (NOx) och kolväte (HC) för de olika åren och på kategorinivå. För 

ett separat år, 2010, presenteras även beräkningar på bränsleförbrukningen på segment-

nivå inom respektive kategori. Resultaten för andra kategorier vad gäller förändring per 

scenario och år samt per scenario och segment för året 2010 redovisas i Bilaga 9 till 

Bilaga 12. Resultaten av scenarios a, b, d och a+d relateras till beräkningar som görs 

med de indata som idag ligger definierade i HBEFA, kallat NU. I Figur 10 till Figur 21 

är resultaten från NU lika med 100 %.  

3.4.1 Personbilar 

För personbilar kan resultaten sammanfattas enligt: 

 Bränsleförbrukningen för personbilar blir något högre med nya körsträckor på 

segmentnivå relativt till hur beräkningen görs idag (NU). Skillnaden totalt sett 

på kategorinivå är inte så stor, mindre än 1 %, för respektive år. Sett till år 2010 

ses dock att bränsleförbrukningen på segmentnivå varierar markant både mellan 

segment, mellan scenarios och relativt till NU. Som ses i Figur 15 ökar 

bränsleförbrukningen med ca 7 % för bensindrivna personbilar med 

cylindervolym 1,4-2 liter (PC petrol 1,4-2L) medan det minskar för andra 

segment. Anledningen till att bränsleförbrukningen på kategorinivå inte ändras 

så mycket totalt sett är att PC petrol 1,4-2L är det segment som består av flest 

antal personbilar och får därmed en stor tyngd.  

 NOx blir ca 2-2,5 % lägre när den nya körsträckefördelningen på segmentnivå 

används, se Figur 11. En ny åldersfördelning enligt d ger runt 2 % högre NOx 

utsläpp relativt till NU. Att kombinationen a+d i sig ger en minskning av NOx 

förklaras av de nya körsträckedata som innebär att körsträckorna ligger lägre för 

en del segment relativt till NU. 

 CO och HC för personbilar blir något högre med en uppdaterad fördelning av 

körsträckor samt en ny åldersfördelning på fordonen, se Figur 12. Utsläppen av 

PM blir med samma scenario, a+d, ca 5 % högre. I Figur 14 ses att det finns 

tydliga skillnader i utsläpp av PM mellan scenario a, b och d, a+d. Anledningen 

till detta är att det i scenario d mest sannolikt är äldre bilar som kör mer relativt 

till både vad som definieras i det nuvarande HBEFA (NU) som i scenario a och 

b, vilket även reflekteras i det fall då beräkningarna baseras på nya fördelningar 

av körsträckor och fordonsålder. 

 I Figur 15 och Figur 16 visas skillnaden i bränsleförbrukningen mellan 

scenarierna och NU samt fördelat per segment och för hela kategorin 

personbilar. Ökningen i bränsleförbrukning för fordon som drivs av alternativa 

bränslen förklaras enbart av att det finns nya körsträckedata för dessa segment. I 

dagens version av HBEFA (NU) baseras de inte på verkliga data utan det finns 

ett antagande om att körsträckan för dessa fordon är lika med en medel 

bensinbil. Som ses i Figur 2 finns det stora skillnader mellan detta antagande 

och de uppdaterade körsträckorna. 
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Figur 10 Personbilar. Bränsleförbrukning per scenario och år 2008 till 2010 relativt till 

beräkningen enligt NU. 

 

 

Figur 11 Personbilar. Emissioner av NOx per scenario och år 2008 till 2010 relativt till 

beräkning enligt NU.  
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Figur 12 Personbilar. Emissioner av CO per scenario och år 2008 till 2010 relativt till 

beräkning enligt NU. 

 

 

Figur 13 Personbilar. Emissioner av HC per scenario och år 2008 till 2010 relativt till 

beräkning enligt NU. 
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Figur 14 Personbilar. Emissioner av PM per scenario och år 2008 till 2010 relativt till 

beräkning enligt NU. 

 

 

Figur 15 Personbilar. Bränsleförbrukning per scenario och fordonssegment (bensin och 

diesel) år 2010 relativt till beräkning enligt NU.  
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Figur 16 Personbilar. Bränsleförbrukning per scenario och fordonssegment 

(alternativa bränslen samt hela kategorin personbilar) år 2010 relativt till beräkning 

enligt NU.  

3.4.2 Tunga lastbilar 

För tunga lastbilar kan resultaten sammanfattas enligt: 

 Scenario a+d ger en något lägre bränsleförbrukning i 1999–2000 jämfört med 

NU och en något högre förbrukning under 2001–2011. 

 Sett till emissioner av NOx, HC och PM blir de i scenario d och a+d lägre ju 

senare man kommer i perioden 1999 till 2011 och jämfört med NU. Det beror 

helt på att med den nya åldersfördelningen kommer nyare fordon att stå för fler 

fordonskilometer. Nya fordon har bättre miljöklassfördelning (mera åt Euro5), 

vilket ger lägre emissioner för NOx, PM, HC. Att bränsleförbrukning och CO är 

i stort sett stabila över perioden beror på kraftigare motorer i bilparken. 

Under 2010 både ökar och minskar bränsleförbrukningen för de olika segmenten i 

denna kategori. I det viktigaste segmentet 50–60t är skillnaden relativt till referensen 

dock liten om man jämför med de andra segmenten, ca 2 % för a+d. Ökningen 

respektive minskningen är direkt beroende på scenario a dvs. segmentfördelning för 

körsträckan. Åldersfördelningen bidrar till fler fordonskilometer för nya fordon med 

scenario d. Enligt en nyligen genomförd studie av tunga lastbilar så visar den på att 

HGV-flottan förändras kraftigt och att den går mot allt tyngre fordon och att de tunga 

fordon som ligger till grund för emissionsfaktorerna i HBEFA inte motsvarar de tunga 

fordon som används i Sverige (Hammarström 2013). För att få en bättre 

representativitet för denna fordonskategori borde emissionsfaktorer beräknas som utgår 

från svenska typfordon. 
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Figur 17 Tunga fordon (HGV). Bränsleförbrukning per scenario och år 1999 till 2011 

relativt till beräkningen enligt NU.  

 

 

 

 

Figur 18 Tunga fordon (HGV). Emissioner av NOx per scenario och år 1999 till 2011 

relativt till beräkningen enligt NU.  
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Figur 19 Tunga fordon (HGV). Emissioner av CO per scenario och år 1999 till 2011 

relativt till beräkningen enligt NU.  

 

 

 

Figur 20 Tunga fordon (HGV). Emissioner av HC per scenario och år 1999 till 2011 

relativt till beräkningen enligt NU. 
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Figur 21 Tunga fordon (HGV). Emissioner av PM per scenario och år 1999 till 2011 

relativt till beräkningen enligt NU. 

 

 

 

Figur 22 Tunga fordon (HGV). Bränsleförbrukning per scenario och fordonssegment 

samt hela kategorin HGV år 2010 relativt till beräkning enligt NU.  
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4 Slutsatser 

Ovanstående genomgång om prognosmodellen visar att en beräkningsmodell ständigt 

kan utvecklas och förbättras. Nya data har blivit tillgängliga genom mätaravläsningar 

för körsträckor och bättre underlag finns nu för att ta hänsyn till att tunga lastbilar i 

betydande utsträckning används för utlandstransporter.  

Beträffande prognosdelen, dvs. framskrivingen av data från ett basår till ett framtida 

prognosår, behövs ett samarbete mellan dem som arbetar med Sampers, Samgods och 

HBEFA för att så långt det är möjligt få en samstämmighet i de antaganden som görs. 

Exempelvis kan den linjära förändringen från senaste historiska år till prognosåret som 

prognosmodellen ger som indata till HBEFA ifrågasättas. Alternativa förändringar ger 

andra beräknade emissioner från vägtrafiken under åren fram till prognosåret. Olika 

scenarier för prognosåret som tas fram med Sampers och Samgods bör även redovisas 

som resultat från HBEFA för att visa vilka emissioner som kan förväntas vid de olika 

alternativen. 

När det gäller utlandstrafiken, dvs. utländska fordon på svenska vägar och svenska 

fordon på utländska vägar finns det uppgifter som gör att man kan göra förbättringar 

vad gäller lastbilar tyngre än 6 ton. För lastbilar lättare än 6 ton och för andra 

fordonskategorier finns inte sådan information som är tillräcklig bra. En möjlig framtida 

utveckling är att ta fram sådana data och göra tillgänglig även för andra fordonsslag som 

behandlas i VTI-modellen, för att kunna hantera utländsk trafik även för dessa 

fordonsslag. Det skulle innebära att det går att ta hänsyn till utlandstrafik även inom 

dessa fordonsslag. Moped ingår inte idag i VTI-modellen utan antal och körsträcka 

hämtas direkt till HBEFA från andra källor. Det bedöms som lämpligt att även 

inkludera moped i VTI-modellen men det noteras att det kan vara svårt att göra en 

separat prognos för moped eftersom det fordonet inte hanteras i Sampers idag.  

Med de körsträckedata som levererats av Trafikanalys har genomsnittlig körsträckedata 

för olika fordonskategorier och på segmentnivå uppdaterats i HBEFA. För personbilar 

finns uppgifter för åren 2008–2011 och för lätta lastbilar, tunga lastbilar, landsvägs-

bussar och stadsbussar finns för åren 1999–2011, Det finns en tydlig skillnad mellan de 

befintliga körsträckedata som finns definierade i HBEFA och de nya som Trafikanalys 

tagit fram, men skillnaden är inte generell så tillvida att den alltid är längre eller kortare 

utan det skiljer sig år mellan kategorierna och mellan segmenten i kategorierna. En 

möjlig utveckling som kan tydas är att är att de genomsnittliga körsträckorna verkar bli 

kortare med åren, vilket leder till frågan hur man ska definiera körsträckor för 

prognosåren. Ska man anta att de kommer att fortsätta minska och i så fall med hur 

mycket per år eller ska man anta att de har ett konstant värde lika med till exempelvis 

medelvärdet för de senaste 5 åren? 

En funktionsanpassning som visar körsträcka som funktion av fordonsålder har tagits 

fram, vilket visar på en god anpassning med de uppmätta körsträckorna för fordon upp 

till och med ca 25 till 30 år. Efter det är överensstämmelsen mindre god, men det antal 

fordon som finns i denna ålderskategori står för en försumbar del av det totala trafik-

arbetet varför de inte kommer att ge någon inverkan på resultatet av att använda den 

framtagna åldersfunktionen i emissionsberäkningarna.  

Som en del av arbetet har en känslighetsanalys genomförts för att undersöka hur 

beräknad mängd bränsle och mängd reglerade emissioner påverkas av att man gör olika 

antaganden om genomsnittlig körsträcka och åldersfördelning. Slutsatsen av denna 

känslighetsanalys är att det i vissa fall har stor betydelse vilka antaganden som görs och 
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att det kommer att ge påverkan på resultatet av beräkningarna. Ofta ligger beräknings-

resultatet för de olika scenarierna som undersöks i detta notat inom ett intervall av ±5 % 

relativt till resultatet av att använda dagens indata i HBEFA och på en total nivå för de 

olika fordonskategorierna. Sett till segment inom fordonskategorierna kan det däremot 

skilja sig markant åt mellan olika scenarios och segment.  

Som förbättring föreslås att de nya körsträckedata på årsbasis inkluderas i HBEFA och 

används för att genomföra beräkningar av bränsleförbrukning och emissioner. Med nya 

uppdaterade körsträckedata och åldersfördelningar kommer det att ge den mest 

representativa beskrivningen av trafikarbetet. Med avseende på funktionsanpassning av 

ålder och körsträcka så föreslås att man använder den åldersfördelning som baseras på 

ett medelvärde för de senaste fem åren.  

Trafikräkningar på det statliga vägnätet ger möjlighet att följa utvecklingen för lätta 

respektive tunga fordon och jämföra med motsvarande utveckling enligt körsträckedata 

avseende hela det svenska vägnätet. Utlandsproblemet kvarstår dock för alla fordons-

typer utom för tunga lastbilar. Ett alternativt tankesätt skulle kunna vara att istället för 

att se till det trafikarbete som sker på det svenska vägnätet istället undersöka trafik-

arbete av svenskregistrerade fordon totalt sett, dvs. både på svenska och utländska 

vägar, och att varje land ansvarade för sin fordonsflotta. 
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Bilaga 1 Genomsnittliga körsträckor km/år: Personbilar 

Segment-NU 2008 2009 2010 2011 

PC petrol <1,4L 11 427 11 427 11 427 11 427 

PC petrol 1,4-<2 12 718 12 718 12 718 12 718 

PC petrol ≥2L 14 858 14 858 14 858 14 858 

PC diesel <1,4L 23 301 23 301 23 301 23 301 

PC diesel 1,4-2L 24 740 24 740 24 740 24 740 

PC diesel ≥2L 29 614 29 614 29 614 29 614 

PC CNG/petrol 14 858 14 858 14 858 14 858 

PC E85 14 858 14 858 14 858 14 858 

PC Hybrid… 14 858 14 858 14 858 14 858 

PC LPG 12 718 12 718 12 718 12 718 

     

Segment-NY 2008 2009 2010 Medel 

PC petrol <1,4L 9 611 9 565 9 574 9 583 

PC petrol 1,4-<2 13 272 12 932 12 638 12 947 

PC petrol ≥2L 13 845 13 384 12 969 13 399 

PC diesel <1,4L 16 174 15 609 16 089 15 958 

PC diesel 1,4-2L 25 114 23 636 22 623 23 791 

PC diesel ≥2L 26 513 25 175 24 008 25 232 

PC CNG/petrol 23 318 25 609 26 225 25 051 

PC E85 21 345 20 557 19 536 20 480 

PC Hybrid… 19 247 19 109 19 016 19 124 

PC LPG 14 704 15 043 13 855 14 534 
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Bilaga 2 Genomsnittlig körsträcka km/år: Lätta lastbilar 

Segment-NU 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

LCV petrol M+N1-I 13 103 13 197 13 291 13 385 13 479 13 572 13 572 

LCV petrol N1-II 13 603 13 067 12 530 11 994 11 457 10 921 10 921 

LCV petrol N1-III 13 344 12 851 12 358 11 866 11 373 10 880 10 880 

LCV diesel M+N1-I 15 449 15 985 16 520 17 056 17 592 18 128 18 128 

LCV diesel N1-II 16 326 16 741 17 156 17 570 17 985 18 400 18 400 

LCV diesel N1-III 18 355 18 568 18 781 18 993 19 206 19 419 19 419 

        

Segment-NY 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

LCV petrol M+N1-I 12 871 13 076 11 402 11 862 12 311 12 347 12 349 

LCV petrol N1-II 12 574 12 049 11 430 10 893 10 529 10 305 10 214 

LCV petrol N1-III 12 642 12 094 11 513 11 040 10 703 10 403 10 230 

LCV diesel M+N1-I 22 112 22 092 18 650 17 942 17 440 16 716 16 454 

LCV diesel N1-II 17 877 18 844 17 642 18 051 18 397 18 436 19 347 

LCV diesel N1-III 19 634 20 167 20 794 20 259 19 931 19 710 20 060 

 

 

Segment-NU 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

LCV petrol M+N1-I 13 572 13 572 13 572 13 572 13 572 13 572 13 572 

LCV petrol N1-II 10 921 10 921 10 921 10 921 10 921 10 921 10 921 

LCV petrol N1-III 10 880 10 880 10 880 10 880 10 880 10 880 10 880 

LCV diesel M+N1-I 18 128 18 128 18 128 18 128 18 128 18 128 18 128 

LCV diesel N1-II 18 400 18 400 18 400 18 400 18 400 18 400 18 400 

LCV diesel N1-III 19 419 19 419 19 419 19 419 19 419 19 419 19 419 

        

Segment-NY 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Medel 

LCV petrol M+N1-I 12 114 11 843 11 547 11 211 10 833 10 309 11 902 

LCV petrol N1-II 9 962 9 950 9 805 9 632 9 646 9 536 10 824 

LCV petrol N1-III 9 845 9 801 9 557 8 979 8 856 8 595 10 649 

LCV diesel M+N1-I 15 913 15 595 15 071 14 275 14 069 13 856 16 701 

LCV diesel N1-II 19 651 19 672 19 200 18 523 18 192 17 573 18 637 

LCV diesel N1-III 20 136 20 244 19 941 19 388 19 347 18 904 19 781 
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Bilaga 3 Genomsnittlig körsträcka km/år: Tunga lastbilar utan släp 

Segment-NU 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

RT petrol 8 874 8 770 8 665 8 561 8 456 8 352 8 352 

RT <7,5t 14 822 15 132 15 442 15 752 16 062 16 372 16 372 

RT 7,5-12t 21 055 21 000 20 944 20 889 20 833 20 778 20 778 

RT >12-14t 21 575 20 934 20 293 19 652 19 011 18 370 18 370 

RT >14-20t 27 073 27 253 27 434 27 614 27 795 27 976 27 976 

RT >20-26t 55 076 54 720 54 364 54 007 53 651 53 295 53 295 

RT >26-28t 83 847 83 352 82 857 82 363 81 868 81 373 81 373 

RT >28-32t 94 377 92 565 90 754 88 942 87 130 85 318 85 318 

RT >32t 52 774 51 835 50 896 49 957 49 018 48 079 48 079 

        Segment-NY 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

RT petrol 7 843 7 281 6 987 6 502 6 731 6 752 7 126 

RT <7,5t 16 076 16 151 15 619 15 470 15 363 15 388 15 493 

RT 7,5-12t 21 888 21 825 21 159 20 920 20 249 20 024 19 805 

RT >12-14t 23 457 23 023 21 050 19 962 18 834 18 048 17 129 

RT >14-20t 28 509 29 139 28 099 27 609 27 475 27 689 28 225 

RT >20-26t 61 168 61 023 58 200 57 374 56 245 56 144 56 418 

RT >26-28t 87 995 90 022 88 201 86 227 85 308 85 151 86 960 

RT >28-32t 101 828 99 802 96 697 94 685 93 469 92 093 91 574 

RT >32t 57 705 58 087 53 545 52 200 50 745 50 828 51 551 

 

Segment-NU 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

RT petrol 8 352 8 352 8 352 8 352 8 352 8 352 8 352 

RT <7,5t 16 372 16 372 16 372 16 372 16 372 16 372 16 372 

RT 7,5-12t 20 778 20 778 20 778 20 778 20 778 20 778 20 778 

RT >12-14t 18 370 18 370 18 370 18 370 18 370 18 370 18 370 

RT >14-20t 27 976 27 976 27 976 27 976 27 976 27 976 27 976 

RT >20-26t 53 295 53 295 53 295 53 295 53 295 53 295 53 295 

RT >26-28t 81 373 81 373 81 373 81 373 81 373 81 373 81 373 

RT >28-32t 85 318 85 318 85 318 85 318 85 318 85 318 85 318 

RT >32t 48 079 48 079 48 079 48 079 48 079 48 079 48 079 

        Segment-NY 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Medel 

RT petrol 6 727 7 666 7 604 7 874 8 379 8 553 7 370 

RT <7,5t 15 609 15 687 15 463 14 830 15 120 15 107 15 520 

RT 7,5-12t 19 655 19 947 19 479 18 431 18 073 17 917 20 018 

RT >12-14t 16 291 15 210 13 742 12 713 13 108 12 773 18 012 

RT >14-20t 28 497 28 276 27 513 26 247 26 388 26 135 27 675 

RT >20-26t 55 064 52 749 48 661 43 436 41 079 38 552 54 195 

RT >26-28t 87 624 87 069 85 543 81 305 80 297 79 175 84 918 

RT >28-32t 88 231 85 948 82 006 76 182 73 727 70 422 85 618 

RT >32t 53 638 53 764 51 701 48 035 48 231 49 965 51 588 
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Bilaga 4 Genomsnittlig körsträcka km/år: Tunga lastbilar med släp 

Segment-NU 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

TT/AT >20-28t 54 653 54 653 54 653 54 653 54 653 54 653 54 653 

TT/AT >28-34t 54 653 54 653 54 653 54 653 54 653 54 653 54 653 

TT/AT >34-40t 94 759 96 014 97 270 98 525 99 781 101 037 101 037 

TT/AT >40-50t 91 351 92 663 93 974 95 286 96 597 97 909 97 909 

TT/AT >50-60t 68 944 69 765 70 586 71 407 72 228 73 048 73 048 

        Segment-Bilregister 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

                

                

<= 20 t 111 805 114 951 112 448 111 999 112 233 112 948 113 237 

20-28 t 99 446 103 367 103 537 104 923 106 943 106 904 108 862 

> 28 t 83 286 83 831 83 001 80 288 80 763 79 528 83 890 

 

Segment-NU 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TT/AT >20-28t 54 653 54 653 54 653 54 653 54 653 54 653 54 653 

TT/AT >28-34t 54 653 54 653 54 653 54 653 54 653 54 653 54 653 

TT/AT >34-40t 101 037 101 037 101 037 101 037 101 037 101 037 101 037 

TT/AT >40-50t 97 909 97 909 97 909 97 909 97 909 97 909 97 909 

TT/AT >50-60t 73 048 73 048 73 048 73 048 73 048 73 048 73 048 

        Segment-Bilregister 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Medel 

                

                

<= 20 t 114 247 113 170 105 437 95 691 96 401 94 731 108 448 

20-28 t 110 022 109 562 106 548 100 151 100 864 101 211 104 691 

> 28 t 81 377 78 678 77 394 68 763 65 316 70 249 76 997 

 

 

Segment-NY 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

TT/AT >20-28t 61 836 63 541 61 707 62 524 62 733 64 131 64 637 

TT/AT >28-34t 73 265 75 740 74 159 74 652 74 993 76 156 77 087 

TT/AT >34-40t 88 675 91 701 90 268 90 999 91 755 92 825 94 071 

TT/AT >40-50t 84 467 87 429 86 405 87 013 87 774 88 639 90 230 

TT/AT >50-60t 76 012 77 958 76 702 76 188 76 069 76 383 78 067 

        

Segment-NY 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Medel 

TT/AT >20-28t 68 041 68 028 62 858 56 498 57 663 56 426 62 474 

TT/AT >28-34t 79 407 79 126 74 400 68 380 69 702 68 810 74 333 

TT/AT >34-40t 96 110 95 746 90 652 83 618 84 833 84 092 90 441 

TT/AT >40-50t 91 880 91 924 88 312 82 570 83 674 83 470 87 186 

TT/AT >50-60t 77 962 77 307 75 356 71 005 69 873 68 585 74 962 
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Bilaga 5 Genomsnittlig körsträcka km/år: Landvägsbussar 

Segment-NU 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Diesel <= 15 t 34 325 35 184 36 042 36 900 37 758 38 616 38 616 

Diesel 15-18 t 51 781 51 650 51 518 51 387 51 255 51 124 51 124 

Diesel > 18 t 85 759 84 945 84 132 83 319 82 506 81 693 81 693 

CNG <= 15 t 21 215 21 215 21 215 21 215 21 215 21 215 21 215 

CNG 15-18 t 74 124 74 124 74 124 74 124 74 124 74 124 74 124 

CNG > 18 t 35 576 35 576 35 576 35 576 35 576 35 576 35 576 

        

Segment-NY 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Diesel <= 15 t 35 544 38 277 38 194 39 582 40 886 41 857 41 971 

Diesel 15-18 t 54 921 58 334 58 286 60 804 62 291 62 467 61 720 

Diesel > 18 t 90 440 93 030 92 039 93 040 93 417 90 871 90 499 

CNG <= 15 t 27 705 39 342 27 573 35 384 29 388 29 456 29 349 

CNG 15-18 t 71 776 65 371 49 002 69 043 78 651 69 662 68 545 

CNG > 18 t 60 174 68 142 61 823 68 991 64 627 54 874 56 443 

 

 

Segment-NU 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Diesel <= 15 t 38 616 38 616 38 616 38 616 38 616 38 616 38 616 

Diesel 15-18 t 51 124 51 124 51 124 51 124 51 124 51 124 51 124 

Diesel > 18 t 81 693 81 693 81 693 81 693 81 693 81 693 81 693 

CNG <= 15 t 21 215 21 215 21 215 21 215 21 215 21 215 21 215 

CNG 15-18 t 74 124 74 124 74 124 74 124 74 124 74 124 74 124 

CNG > 18 t 35 576 35 576 35 576 35 576 35 576 35 576 35 576 

        

Segment-NY 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Medel 

Diesel <= 15 t 40 675 39 009 37 352 35 619 34 993 33 785 38 467 

Diesel 15-18 t 62 008 63 595 62 097 61 710 61 812 60 283 60 509 

Diesel > 18 t 90 612 89 999 89 540 90 154 88 016 84 961 90 268 

CNG <= 15 t 20 894 41 907 31 820 23 471 32 615 37 961 30 980 

CNG 15-18 t 69 877 67 100 64 711 63 538 59 734 44 945 64 916 

CNG > 18 t 72 501 68 496 82 648 81 447 82 336 73 960 74 443 
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Bilaga 6 Genomsnittlig körsträcka km/år: Stadsbussar 

Segment-NU 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Diesel <= 15 t 36 722 37 329 37 936 38 543 39 150 39 756 39 756 

Diesel 15-18 t 54 210 54 240 54 270 54 301 54 331 54 361 54 361 

Diesel > 18 t 72 525 71 963 71 401 70 839 70 277 69 715 69 715 

CNG <= 15 t 36 722 37 329 37 936 38 543 39 150 39 756 39 756 

CNG 15-18 t 56 581 57 417 58 253 59 089 59 925 60 760 60 760 

CNG > 18 t 58 351 58 351 58 351 58 351 58 351 58 351 58 351 

NU Eth <=18 t 48 922 48 293 47 664 47 035 46 406 45 776 45 776 

NU Eth >18 t 49 337 49 337 49 337 49 337 49 337 49 337 49 337 

        

Segment-NY 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Diesel <= 15 t 36 534 40 022 39 371 40 743 39 002 38 998 39 053 

Diesel 15-18 t 56 532 61 918 61 916 61 054 61 889 62 733 62 671 

Diesel > 18 t 75 038 79 319 78 189 76 135 76 480 75 427 75 122 

CNG <= 15 t 9 794 63 213 44 742 70 133 56 821 31 344 61 799 

CNG 15-18 t 57 121 60 009 59 223 61 561 62 348 66 692 68 772 

CNG > 18 t 68 070 67 685 67 561 67 131 69 496 66 826 65 114 

NY Eth <=18 t 55 211 53 680 50 970 47 813 49 539 47 501 44 895 

NY Eth >18 t 61 337 54 478 53 797 53 418 49 380 50 092 52 424 

CNG 15-18 t) ej pålitligt 

 

Segment-NU 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Diesel <= 15 t 39 756 39 756 39 756 39 756 39 756 39 756 39 756 

Diesel 15-18 t 54 361 54 361 54 361 54 361 54 361 54 361 54 361 

Diesel > 18 t 69 715 69 715 69 715 69 715 69 715 69 715 69 715 

CNG <= 15 t 39 756 39 756 39 756 39 756 39 756 39 756 39 756 

CNG 15-18 t 60 760 60 760 60 760 60 760 60 760 60 760 60 760 

CNG > 18 t 58 351 58 351 58 351 58 351 58 351 58 351 58 351 

NU Eth <=18 t 45 776 45 776 45 776 45 776 45 776 45 776 45 776 

NU Eth >18 t 49 337 49 337 49 337 49 337 49 337 49 337 49 337 

        

Segment-NY 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Medel 

Diesel <= 15 t 39 351 38 518 38 232 36 876 35 489 34 814 38 155 

Diesel 15-18 t 64 820 64 804 66 326 65 397 64 775 64 254 62 383 

Diesel > 18 t 75 111 73 489 74 299 75 734 76 397 77 981 76 006 

CNG <= 15 t 32 967 292 383 59 847 38 199 33 792 41 463 

CNG 15-18 t 70 288 69 623 69 235 71 779 69 775 68 944 66 820 

CNG > 18 t 65 245 62 142 59 665 60 134 63 710 63 843 63 850 

NY Eth <=18 t 52 600 51 636 53 387 53 313 57 785 56 948 51 930 

NY Eth >18 t 60 588 54 565 63 899 61 719 63 249 66 026 60 106 

CNG 15-18 t) ej pålitligt
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Bilaga 7 Exempel på funktionsanpassning för körsträcka och 
fordonsålder 

Lätt lastbil, tung lastbil, landsvägsbuss, stadsbuss. 
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Bilaga 8 Index körsträcka och fordonsålder, NU och NY. 
Personbilar (gas, E85, hybrid), lätta lastbilar, tunga lastbilar,  
tunga lastbilar med släp, landsvägsbussar och stadsbussar 

 

Personbilar (gas, E85, hybrid): 
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Lätta lastbilar: 
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Tunga lastbilar utan släp: 
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Tunga lastbilar med släp: 
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Landsvägsbussar: 
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Stadsbussar: 
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Bilaga 9 Bränsleförbrukning och emissioner av NOx, CO, HC och 
PM per scenario och år 2008 till 2010 relativt till beräkning enligt NU 

Lätta lastbilar 
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Bilaga 10 Bränsleförbrukning och emissioner av NOx, CO, HC och 
PM per scenario och år 1999 till 2011 relativt till beräkning enligt NU 

Landsvägsbussar 
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60 VTI notat 30-2013  
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Bilaga 11 Bränsleförbrukning och emissioner av NOx, CO, HC och 
PM per scenario och år 1999 till 2011 relativt till beräkning enligt NU 

Stadsbussar  
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Bilaga 12 Förändring i bränsleförbrukning per scenario och 
fordonssegment samt fordonskategori, år 2010. Lätta lastbilar, 
landsvägsbussar, stadsbussar. 

 

Lätta lastbilar: 

 

 

Landsvägsbussar: 
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Stadsbussar: 
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Bilaga 13 Lista på förkortningar 

CNG Compressed Natural Gas 

CO Kolmonoxid 

Coach Landsvägsbuss 

E85 Etanol 

FC Bränsleförbrukning 

HBEFA The Handbook of emission factors 

HC Kolväten 

HGV Tung lastbil 

LCV Lätt lastbil 

NOx Kväveoxider 

MC Motorcykel och moped 

PC Personbil 

PM Partiklar 

RT Lastbil utan släp 

Sd Körsträcka per dygn för fordonet registrerade ”i trafik”. 

StdAv Standardavvikelse 

Sdint Intervall för körsträcka per dygn för fordon registrerade ”i trafik”. 

TAsv  Trafikarbete, svenska lastbilar i Sverige. 

TAutl Trafikarbete, svenska lastbilar i utlandet. 

TAsv+utl Trafikarbete, svenska lastbilar i Sverige och utlandet. 

TT/AT Lastbilar med släp/Långtradare 

Urban bus Stadsbuss 
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