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EU-kommissionens konsekvensanalys av EU:s Färdplan för transportsektorn – en 

granskning 

Björn Carlén 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

På uppdrag av Statens energimyndighet har VTI granskat EU-kommissionens 

konsekvensanalyser av EU:s Färdplan för transportsektorn. Bakgrunden är ett tänkt mål 

om att EU:s inhemska växthusgasutsläpp till år 2050 ska ha minskat med 80 procent 

relativt 1990 års nivå. Detta beting har fördelats ut på olika sektorer. För transport-

sektorns del är målet en 60 procentig minskning. Färdplanen ska härvidlag föreslå en 

politik som leder till måluppfyllelse.  

Granskningen omfattar en diskussion kring (a) de uppsatta målen för EU och för 

transportsektorn utifrån ett kostnadseffektivitetsperspektiv, (b) konsistensen och 

allsidigheten i kommissionens analyser (c) möjligheten till att utforma mer 

kostnadseffektiva styrmedels- och åtgärdspaket samt (d) behovet av ytterligare 

konsekvensanalyser. 

Granskningen identifierar tre potentiellt stora kostnadseffektivitetsförluster för EU:s 

klimatpolitik. Den första uppstår av att det mål EU anlägger för de egna utsläppen ger 

en koldioxidprisnivå som avviker från det internationella/globala priset. Den andra 

uppträder för att de sektorvisa målnivåer EU anlägger inte ger ett gemensamt 

koldioxidpris inom EU. Den tredje följer av att de åtgärder inom transportsektorn som 

föreslås/konsekvensanalyseras inte når transportsektorns utsläppsmål till lägsta möjliga 

kostnad. I de två första fallen kan kostnadseffektivitetsförlusten reduceras/elimineras 

genom utsläppshandel av olika slag (handel med omvärlden, handel mellan medlems-

ländernas övrigsektorer och handel mellan EU ETS och EU:s övriga sektorer). Den 

tredje kostnadseffektivitetsförlusten kan dock inte begränsas med mindre än att 

förändringar görs i de policypaket (åtgärder och styrmedel) som föreslås/konsekvens-

analyseras.  

Kommissionens konsekvensanalys för transportsektorn uppvisar brister. Den är inte 

transparent nog för att man fullt ut ska förstå vad som sker och driver resultaten. Det går 

inte att finna någon tydlig redovisning av vilka koldioxidpriser som krävs för att nå 60 

procentsbetinget i det ”prisbaserade policyalternativet” (dvs. Policy Option 2). Inte 

heller redovisas effektsambanden mellan FoU och utsläpp respektive fysisk planering 

och utsläpp. Vidare så omfattar inte konsekvensanalyserna alla relevanta kostnader 

varmed analyserna blir räkneexempel med begränsat värde.  

Kanske mest allvarligt är att Kommissionen föreslår en politik (Policy Option 4) som 

innebär att EU:s transportsektor skulle möta ett pris på koldioxidutsläpp som är 

betydligt lägre än det pris som antas för resten av världen (endast en 1/10-del). Därtill 

definierar Färdplanen ett policypaket som tycks innehålla stora investeringar/åtgärder 

som inte utan vidare kan kopplas till uppgiften att på ett kostnadseffektivt vis minska 

växthusgasutsläppen. Det är således inte svårt att konstruera mer kostnadseffektiva 

policypaket än de som Kommissionen konsekvensanalyserat. Vidare är det svårt att 

värja sig från tanken att klimatfrågan här kidnappats för att driva igenom projekt som 
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inte har någon större effekt eller kanske till och med ökar utsläppen. När det är dags för 

nästa utvärdering är risken därför stor att vi kommer att observera att transportsektorn 

inte heller denna gång har utvecklats enligt den vision som målades upp i vitboken för 

transportsektorn.  
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A review of the EU Commission’s impact assessment of the roadmap for 

transportation 

by Björn Carlén 

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

581 95 Linköping 

 

 

Summary 

This review of the EU Commission’s “The Impact Assessment to Roadmap to a Single 

European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport 

system” has been commissioned by the Swedish Energy Agency. The background is 

that the EU has articulated an ambition to reduce its greenhouse gas emissions with 80 

per cent to the year 2050, relative the level of 1990. This emission cap has been 

distributed out to different sectors. The transport sector has hereby been given a target 

to reduce its emissions by 60 percent. The objective for the “Roadmap to a Single 

European Transport Area” is to propose a policy that attains this target.  

The review comprises a discussion about (a) the stated emission targets for the whole 

EU and for the transport sector from a cost-effectiveness perspective, (b) whether the 

Commission’s analyses are consistent and comprehensive, (c) the scope for designing 

more cost-effective policy packages, and (d) the need for additional assessments.  

The review identifies three potentially large cost-effectiveness losses for the EU’s 

climate policy. The first loss arises because the EU’s emission target for 2050 implies a 

carbon price level that deviates from the international/global price level. The second 

loss materializes since the sector-wise target levels do not induce a uniform carbon price 

in the EU. The third loss is due to the circumstance that the policy packages that the 

Commission proposes/assesses are not capable of reaching the target level at lowest 

possible cost. The first two losses may be reduced/eliminated by participation in 

international emissions trading of different kinds (trade with the rest of the world, trade 

between the EU ETS and the member states’ other sectors, and trade between the UE 

ETS and other sectors in the EU). However, the third loss cannot be reduced without 

changes in the policy packages proposed/analyzed.   

The Commission’s assessment for the transport sector is defective. It is not sufficiently 

transparent for the reader to fully understand the results and their drivers. It is not 

possible to find a clear accounting for the carbon prices that are needed for attaining the 

60 percent target level in the “price based” policy scenario (Policy Option 2). And, the 

reader is not given a clear presentation of the assumed dose-response relationships 

between (1) R&D and emissions and (2) physical planning and emissions. Furthermore, 

the assessment does not comprise all relevant cost components, resulting in that the 

analysis become examples with limited values.  

Perhaps most grave is the circumstance that the Commission proposes a policy package 

(Policy Option 4) implying that the transport sector within the EU would meet a carbon 

price that lies substantially below the price level assumed for the rest of the world (only 

a tenth of the latter). In addition, the Roadmap defines a policy package that seems to 

contain several large investments/projects that not easily can be associated with the 

objective of reducing greenhouse-gases in cost-effective way. Hence, it is not difficult 

to construct more cost-effective policy packages. In some instances it is difficult to 
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avoid the thought that the climate problem has been hijacked in order to motivate the 

implementation of projects or undertaking of investments that have only small effects 

on the emissions or even increase them. Thus, when it is time for the next evaluation of 

the EU’s transport policy the risk is substantial that we have to observe that the 

transport sector once again  has developed along other lines than the one outlined in the 

White Paper for the transport sector. 
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1 Inledning 

EU har uttalat ambitionen att till år 2050 minska sina växthusgasutsläpp med 

åtminstone 80 procent relativt 1990 års nivå. I ”A Roadmap for Moving to a 

Competitive Low Carbon Economy in 2050” (LCE) identifieras en aggregerad 

utveckling och tillhörande sektorvisa utvecklingslinjer förenliga med den angivna 

målsättningen (EU 2011a). Syftet har varit att ge underlag för utformningen av en EU-

politik som kraftigt minskar utsläppen av växthusgaser, minskar utsattheten för 

oljeprischocker och bidrar till uthållig tillväxt och jobbskapande. Kommissionen har 

därefter utvecklat detaljerade sektorvisa s.k. färdplaner för att klara en sådan utsläpps-

minskning. Konsekvenserna av dessa färdplaner har analyserats i s.k. Impact 

Assessments (IA:s). I detta notat granskar vi Kommissionens färdplan för transport-

sektorn (EU 2011b) och tillhörande IA (EU 2011c).  

EU (2011b) betonar att EU:s transportsektor inte har utvecklats enligt de önskade 

linjerna. Dagens transportsystem genererar stora utsläpp av växthusgaser och andra 

hälso- och miljöfarliga ämnen, uppvisar betydande trängselproblem och en förhållande-

vis hög dödlighet i trafiken. Man är långt ifrån den vision om en inre transportmarknad 

som skisserades i vitboken för transporter från början av 1990-talet. Inte heller har 

utvecklingen gått mot det miljöanpassade transportsystem som målades upp i vitboken 

för transporter från början av 2000-talet. I frånvaro av ytterligare politisk styrning ser 

man framför sig snabbt växande utsläpp av växthusgaser och andra miljö- och 

hälsofarliga ämnen samt kraftigt stigande trängselkostnader. Kommissionen förklarar 

den observerade utvecklingen med en icke-komplett prissättning, bristande forsknings-

politik, ineffektiva transporttjänster, samt avsaknad av en integrerad transportplanering 

(EU 2011b, sid. 11). Färdplanen för transporter gör ett omtag och målar upp en vision 

av ett transportsystem år 2050 som både är konkurrenskraftigt och uthålligt. Den s.k. 

Impact Assessment för transportsektorn (IAT) anger följande operationella mål för 

transportsektorn år 2050 (EU 2011c, sid 27): 

- Utsläppen av växthusgaser ska vara 60 procent lägre än år 1990,  

- oljeberoendet ska ha minskat kraftigt,  

- ökningen i trängseln ska ha begränsats.  

Granskningen nedan omfattar en diskussion kring (a) de uppsatta målen för EU och för 

transportsektorn utifrån ett kostnadseffektivitetsperspektiv, (b) konsistensen och all-

sidigheten i Kommissionens analyser (c) möjligheten till att utforma mer kostnads-

effektiva styrmedels- och åtgärdspaket samt (d) behovet av ytterligare konsekvens-

analyser. Fokus ligger på den klimatpolitiska dimensionen, som ju är den som priori-

teras. Granskningen görs utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Mer precist så vilar 

granskningen på nationalekonomisk mikroekonomi/välfärdsteori, vilket är naturligt då 

begreppet samhällsekonomisk kostnadseffektivitet är härlett utifrån denna modell. För 

globalt mixade utsläpp, såsom växthusgaser, kräver kostnadseffektivitet likhet mellan 

olika aktörers marginalkostnader för utsläppsminskningar. I marknadsekonomier såsom 

EU och Sverige kan vinst- och nyttomaximerande aktörer antas minska sina utsläpp 

ytterligare så länge kostnaden för detta inte överstiger de priser på utsläpp som de 

möter. En stor del av granskningen fokuserar därför på de priser som anläggs för olika 

aktörer i Kommissionens konsekvensanalys och huruvida de är konsistenta med såväl 

måluppfyllelse som en kostnadseffektiv politik. Statsvetenskapliga aspekter och frågor 

om EU:s kompetens på detta område lämnas därhän.  

Resten av notatet har följande struktur. Kapitel 2 beskriver den aggregerade och sektor-

visa målbild som tänkts för EU år 2050 och diskuterar i vilken utsträckning den kan ses 
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som en del i en verksam och kostnadseffektiv global klimatpolitik. Därefter redogörs för 

Färdplanen för transportsektorn. Kapitel 3 beskriver och kommenterar Kommissionens 

konsekvensanalyser av tre alternativa policyscenarier. Kapitel 4 diskuterar 

möjligheterna till en alternativ, mer kostnadseffektiv utformningen av politiken samt 

behovet av ytterligare analyser. Kapitel 5 ger några avslutande kommentarer. 
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2 Målbilden 

2.1 Är EU:s utsläppsmål kostnadseffektivt internationellt sett? 

Som nämnts har det artikulerats en ambition att EU till år 2050 ska ha minskat sina 

utsläpp av växthusgaser med åtminstone 80 procent relativt 1990 års nivå. Basen för 

denna målsättning är antagandena att en halvering av de globala utsläppen fram till 

2050 ger en rimlig chans att klara det 2-gradersmål EU önskar se som mål för den 

globala klimatpolitiken och att andra utvecklade länder gör motsvarande åtagande 

medan utvecklingsländerna minskar sina aggregerade utsläpp med ca 5 procent relativt 

1990 års nivå. I LCE förutsätter man att hela minskningen klaras inom EU:s gränser. 

Det anges att EU:s mål kan nås med hjälp av internationell utsläppshandel men man 

menar att den nyss nämnda globala utsläppsfördelningen är kostnadseffektiv och att EU 

därför inte har några incitament till att köpa/sälja utsläppsutrymme av/till andra länder 

(EU 2011a, sid. 38). Med andra ord, alla länder möter ett och samma pris på 

växthusgasutsläpp. Vilket är då det globala pris som samtidigt halverar de globala 

utsläppen och håller EU:s utsläpp vid 20 procent-nivån?  

I LCE presenteras globala koldioxid-priser (CO2-priser) beräknade med den s.k. 

POLES-modellen (en långsiktig energisystemmodell) som leder fram till en halvering 

av de globala utsläppen till 2050. Olika prisbanor förutsätts för de utvecklade länderna, 

utvecklingsländerna resp. de minst utvecklade länderna. År 2030 antas alla länder utom 

de minst utvecklade möta ett uniformt pris för alla sektorer som uppgår till dryga €30 

per ton CO2 (= 220 procent av EU ETS priset år 2012). År 2050 antas ett globalt 

uniformt pris, som dock inte redovisas i LCE. Denna typ av temporärt geografiskt 

differentierade priser förespråkas ofta i den klimatpolitiska debatten. Det är dock inte 

självklart att de antagna prisskillnaderna är förenliga med de möjligheter till geografisk 

och intertemporal utsläppshandel som ett globalt klimatavtal får antas innehålla. Tabell 

1 redovisar prisbanan för EU och tillhörande utsläppsnivåer.  

 

Tabell 1. Lite POLES resultat       

   2020 2025 2030 2050 

CO2-pris, €/ton*, EU o andra i-länder 18 24 33 ? 

Växthusgasutsläpp EU-27,  procent av 1990 73 55 36 22 

* Beräknat utifrån Figur 10 i EU (2011a) och ett antagande om ett EU ETS-pris år 2012 = €15/ton CO2. 

 

Att LCE inte redovisar det koldioxidpris som halverar de globala utsläppen till år 2050 

och minskar EU:s inhemska utsläpp med 80 procent (relativt 1990 års) nivå behöver 

inte betyda att ett sådant pris inte existerar. Men, det antyder att POLES-studien, så som 

den redovisas i LCE, inte ger någon stark bas för påståendet att en sådan inhemsk 

minskning av EU:s utsläpp är del av en globalt sett kostnadseffektiv allokering av 

utsläppsminskningar. Det ska också noteras att vid en annan utveckling av ländernas 

marginella minskningskostnader än den som antas i POLES-modellen kan 80 procent-

nivån komma att avvika kraftigt från vad som är globalt sett kostnadseffektivt. Med 

andra ord, betydande kostnadsbesparingar kan stå att finna i utsläppshandel. På 40 års 

sikt har vi inte annat än en mycket diffus bild av olika länders marginalkostnader för 

utsläppsminskningar och det globala pris som halverar utsläppen. Man kan därmed inte 
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med någon grad av trovärdighet hävda att ett visst fixerat utsläppstak utgör en del av en 

kostnadseffektiv global klimatpolitik.1  

2.2 Är transportsektorns utsläppsmål kostnadseffektivt? 

LCE studerar konsekvenserna för EU av att klara en 80 procentig minskning av 

växthusgasutsläppen under olika antaganden om den globala koordineringen av den 

internationella klimatpolitiken. Syftet är att ge underlag till utformandet av EU:s 

klimatpolitik, däribland sektorspecifika färdplaner, genom att informera om 

konsekvenserna av olika övergripande och sektorvisa vägval samt vilken underliggande 

teknisk utveckling och andra strukturella förändringar som krävs för att klara målet.  

De globala scenarier som antas i LCE är: 

 

1. Global baseline: Globalt vidtas inga ytterligare klimatpolitiska åtgärder fram till 

2050, utöver de som ligger i Kyotoprotokollet och Köpenhamnsakkordet. 

2. Global action: Globalt vidtas en koordinerad klimatpolitik som halverar 

utsläppen till 2050, relativt 1990 års nivå. 

3. Fragmenterad politik: EU bedriver ambitiös klimatpolitik medan resten av 

världen just precis uppfyller Köpenhamnsakkordet.  

De globala scenarierna ovan bär med sig olika utvecklingsbanor för oljepriset. Global 

action pressar ned efterfrågan på fossila bränslen kraftigt och antas därför ge låga 

fossilbränslepriser – 70 dollar2008 per fat år 2050. Under Fragmenterad politik antas 

oljepriset gradvis stiga för att år 2050 uppgå till 127 dollar2008 per fat. Global baseline 

antas föra med sig betydande risk för oljeprischocker och höga oljepriser från 2030 och 

framåt, med ett pris år 2050 som uppgår till 212 dollar2008.  

Det ska noteras att EU:s önskan/ambition om en halvering av de globala utsläppen till år 

2050 endast uppfylls under Global action varför vi nedan fokuserar på de EU-scenarier 

som definieras under detta globala scenario.  

LCE definierar ett antal EU-scenarier vilka når en 80 procent inhemsk minskning av 

utsläppen. Dessa varierar vad gäller bl.a. antaganden om teknisk utveckling: (a) effektiv 

och brett accepterad teknologi, (b) fördröjd introduktion av carbon-capture and storage 

(CCS) och (c) fördröjd elektrifiering av transportsektorn och (d) försenad kraftfull 

klimatpolitik. Gemensamt för dessa politikscenarier är dels att man konstanthåller de 

ackumulerade utsläppen 2010-2050 (LCE, sid. 33), dels att man inför ett uniformt pris 

på växthusgaser inom hela EU sådant att man når det ackumulerade målet och 20 

procent-nivån år 2050. Man antar således fri utsläppshandel inom EU, dvs. inte bara 

inom EU ETS utan också mellan medlemsländers icke-EU ETS sektorer (hädanefter 

kallad Övrigsektorn, ÖS) genom fullt utnyttjande av s.k. ”statistiska överföringar” (viss 

typ av utsläppshandel mellan medlemmarnas regeringar) samt även någon form av 

handel med/överflyttning av utsläppsutrymme mellan EU ETS och ÖS.  

Nyss nämnda scenarier jämförs med ett referensscenario som avspeglar en fortsättning 

av existerande politik (beslut fattade t o m 2010). Målen för EU:s klimat och 

energipaket klaras således och det antas att de inducerade incitamenten kvarstår även 

                                                 
1 LCE anger (sid. 36) att 12 av 15 globala modellstudier över en halvering av utsläppen till 2050 redovisar 

utsläppsnivåer för EU kring 20 procent av 1990 års nivå. Men så länge man inte redovisar huruvida denna 

utsläppsfördelning är ett antagande (inte ovanligt i denna typ av analyser) eller resultat i dessa studier så 

har denna observation begränsat värde. 
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efter 2020. Man antar här oljepriser i mellanläget, dvs. att den globala utvecklingen 

följer Fragmenterad politikscenariot. Här antas utsläppshandel inom EU ETS samt 

mellan medlemsländernas ÖS. Någon handel mellan ÖS och EU ETS medges dock inte, 

varför vi i detta scenario har två koldioxidpriser i EU.  

De koldioxidpriser som i de olika politikalternativen beräknas hålla EU:s utsläpp vid 20 

procent-nivån uppgår till €100 – €370 per ton CO2 beroende på scenarioförutsättningar. 

Begränsar vi vårt fokus till Global aktion fås de priser som redovisas i Tabell 2.  

 

Tabell 2. ”EU:s Koldioxidpriser” i olika LCE-scenarier under Global action, € per ton 

CO2  

  2020 2030 2040 2050  

Referens 

          ETS  16,5 36 52 50 

          ÖS  5 5 5 5 

Global aktion 

         Effektiv teknik  25 60 78 190 

         Försenad CCS 25 62 100 370 

         Försenad elektrifiering 25 57 92 245  

Källa: Tabell 31 i LCE. 

 

De prisbanor som beräknas hålla EU:s utsläpp år 2050 vid 20 procent-nivån varierar 

alltså mellan €190 – €370 per ton CO2, beroende på vilka antagande som görs kring de 

tekniska utvecklingen. Jämfört med de prisnivåer som bedöms klara målen i 2010 års 

klimat- och energipaket (referensalternativet) är det frågan om kraftiga koldioxid-

prishöjningar, något som delvis förklaras av ett lägre oljepris i Global action. Noterbart 

är också att koldioxidpriserna ligger betydligt över de priser som enligt POLES-

modellen genererar en 80-procentig minskning av EU:s utsläpp. För det år en direkt 

jämförelse är möjlig (år 2030) är priserna näst intill dubbelt så höga (€57-62 per ton 

CO2 mot €36 per ton). Detta förhållande plus det breda prisintervallet som beräknas 

(€190-€370 per ton CO2) eroderar ytterligare basen för påståendet att en 80-procentig 

utsläppsminskning inom EU utgör del av en kostnadseffektiv global klimatpolitik.  

Hur ska man då tolka de priser som redovisas i tabell 2? EU ETS-priset kan någorlunda 

oproblematiskt betraktas som marginalkostnaden för utsläppsminskningar inom EU 

ETS eftersom endast få av de ingående företagen är föremål för annan direkt klimat-

politisk prisstyrning. Att betrakta det framräknade koldioxidpriset för ÖS som ett ut-

tryck för sektorns marginalkostnad för utsläppsminskningar är dock inte lika rättframt. 

Inom ÖS har vi en betydande energi-/fossilbränslebeskattning i utgångsläget. 

Åtminstone för en del länder är koldioxidinslaget i denna beskattning betydande, 

exempelvis Sverige. Priserna för ÖS i Tabell 2 får snarast ses som en uniform höjning 

av ”koldioxidkomponenten” i medlemsländernas energibeskattning. Eftersom vi inte vet 

CO2-inslaget i dagens beskattning vet vi inte heller det totala koldioxidpriset för ÖS 

eller ens om det är uniformt över EU. Inte sällan antar man i denna typ av analyser att 

den initiala beskattningen är utan koldioxidinslag eller att inslaget är likformigt fördelat 

över alla aktörer.  
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Givet ett sådant antagande är den politik som studeras i LCE kostnadseffektiv, om än att 

vi inte vet det totala priset på växthusgasutsläpp och därmed har svårt att avgöra hur 

kostnadseffektiv politiken är globalt sett.  

Givet koldioxidpriserna i Tabell 2 beräknas hur de framtida utsläppen av växthusgaser 

fördelas över olika sektorer, se Tabell 3 nedan. En någorlunda robust struktur framträder 

över den sektorsvisa fördelningen av utsläppsminskningar inom EU. Detta är kanske 

inte så förvånande då denna följer sektorernas relativa marginalkostnader för att minska 

utsläppen, en struktur som inte är lika osäker som läget på resp. sektors 

marginalkostnadssamband.  

 

Tabell 3. Minskning av EUs växthusgasutsläpp relativt 1990 under Global aktion 

  

  2005  2030  2050 

Totalt   7 % 40 %  80-82 %  

Energisektorn (CO2) 7 % 63-68 %  98-99 % 

Industri (CO2)  20 % 34-35 %  84-87 % 

Transport (CO2)* -30 % -12 till -20 %  54-64 % 

Bostäder o service (CO2) 6 % 37 %  88-90 % 

Jordbruk (icke-CO2) 20 % 36-37 %  42-49 % 

Andra växthusgaser 20 % ~54 %  60-63 %  

Källa: Tabell 32 (sid. 117 i LCE med undantag för Jordbruk). * Inkl. flyg men exkl. utrikes sjötrafik.  

 

Av Tabell 3 framgår att det relativa minskningsbetinget för transportsektorn är mindre 

än för de flesta andra sektorerna, vilket indikerar relativt höga minskningskostnader. 

Noterbart är också att trots förhållandevis höga koldioxidpriser ökar transportsektorns 

utsläpp fram till 2030.  

Det är från Tabell 3 som minskningsbetinget om 60 procent för transportsektorn 

kommer. Givet ett antagande att det initiala inslaget av koldioxidbeskattning är 

någorlunda uniformt över medlemsländerna skulle alltså den kostnadseffektiva interna 

fördelningen vara någorlunda robust mot de variationer i teknisk utveckling som 

studeras i LCE. Det ska dock noteras att detta förhållande inte lånar sig till slutsatsen att 

ett utsläppstak för transportsektorn på 40 procent-nivån är kostnadseffektivt. Relativt 

små förskjutningar av olika sektorers marginalkostnader för utsläppsminskningar och 

teknisk utveckling kan medföra att ett sådant utsläppsmål ger upphov till betydande 

kostnadseffektivitetsförluster. Detta illustreras i Figur 1 nedan, där bredden på 

boxdiagrammet indikerar den totalt tillåtna utsläppsmängden för EU. Transportsektorns 

utsläpp läses från vänster till höger. Ju större utsläpp desto lägre är kostnaden för 

ytterligare utsläppsminskningar inom transportsektorn, vilket illustreras med en från 

vänster fallande kurva (MACT). Utsläppen från resterande sektorer inom EU mäts från 

höger till vänster. Även denna sektor har stigande marginalkostnader (MACRoEU). Givet 

de heldragna (förväntade) marginalkostnadssambanden är den sektorsvisa 

takfördelningen (qT, qRoEU) kostnadseffektiv, dvs. den når målet till lägsta kostnad. Vid 

denna utsläppsfördelning möter bägge sektorerna priset p*. Men så snart sektorernas 

marginalkostnadssamband utvecklas annorlunda än förväntat uppstår det en 

snedvridning under denna fördelning. För att illustrera, anta att den realiserade MACT 
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blir lägre samtidigt som realiserade MACRoEU blir högre än förväntat så att den effektiva 

allokeringen nu ges av (uT, uRoEU). Allokeringen (qT, qRoEU) ger nu upphov till en 

snedvridning motsvarande den gråa ytan, dvs. den interna fördelningen når det 

aggregerade utsläppsmålet på ett onödigt kostsamt vis. Beroende på MAC-sambandens 

lutning, kurvatur samt kostnadschockernas storlek och riktning kan denna extrakostnad 

bli betydande.  

 

Figur 1. Potentiell snedvridning inom EU av ett fixerat utsläppsmål för 

transportsektorn 

 

 

2.3 Färdplanen för transportsektorn  

Färdplanen för transportsektorn anger målet som att ”… establish a system that 

underpins European economic progress, enhances competitiveness and offers high 

quality mobility services while using resources more efficiently. In practice, transport 

has to use less and cleaner energy, better exploit a modern infrastructure and reduce its 

negative impact on the environment and key natural assets like water, land and 

ecosystems.”  

Samtidigt anges att ”curbing mobility is not an option”. En något luddig och 

intetsägande målbild. Men som nämndes i Inledningen så definierar man i IAT ett 

hållbart transportsystem som ett där  

(i) utsläppen av växthusgaser år 2050 är 60 procent lägre än år 1990,  

(ii) oljeberoendet har minskats påtagligt,  

(iii) tillväxten i trängseln har begränsats.  

 

  qT 

qRoEU 

  uT 

uRoEU 

  p*   p* 

  

MACT 

  MACRoEU 

pRoEU 

  pT 

 €/ton CO2 
 €/ton CO2 
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I sig är målbilden ovan konsistent med resultatet av den analys som presenterades i 

LCE. Vad som sticker ut är restriktionen att mobiliteten inte får minska. Den är 

svårförståelig av flera skäl. Mobilitet är ett uttryck för de insatser personer/företag gör 

för att bli tillgängliga eller få tillgång till varor och tjänster och är därför snarast att 

betrakta som en kostnad. Möjligen förväxlar man här mobilitet med tillgänglighet som 

ju kan erhållas på annat sätt än genom transporter. Vidare är restriktionen knappast 

ändamålsenlig utifrån en önskan att minska EU:s växthusgasutsläpp på ett kostnads-

effektivt vis. Visst kan man tänka sig att skapandet och utvidgandet av den inre 

marknaden frigör skalfördelar i en sådan omfattning att efterfrågan på vissa transporter 

stiger kraftigt även under en mycket ambitiös klimatpolitik. Men att lägga upp det som 

en restriktion är en tveksam metod då det innebär att mobilitet prioriteras framför en 

kostnadseffektiv klimatpolitik oavsett kostnaden för detta.  

Kommissionen betonar att det föreligger starka synergier mellan de tre målen. Man 

säger till och med att de två första är överlappande. Denna bild behöver nyanseras. 

Visst, en kraftfull klimatpolitik reducerar EU:s efterfrågan på fossilbränsle. Men så 

länge anpassningen inte enbart består av bränslebyte är målen inte överlappande. Vidare 

är biobränslen sällan klimatneutrala.2 Också när det gäller trängsel finns en risk att 

synergierna med de två andra målen överskattas. En kraftfull koldioxidbeskattning 

dämpar naturligtvis efterfrågan på transporter och kan på så sätt mildra en del 

trängselproblem. Men en politik som i stället fokuserar på energieffektivisering 

och/eller subventioner till gröna drivmedel sänker ju transportkostnaden och kan 

därmed vara kontraproduktiva ur trängselsynpunkt. Vidare kan den effektiva lösningen 

på en del trängselproblem vara en utbyggnad av transportinfrastrukturen, något som kan 

öka transporterarbetet och efterfrågan på energi.  

Färdplanen för transportsektorn (EU, 2011b) anger tio operationella mål/åtgärder för 

transportsektorn. Dessa listas nedan.  

Uthålliga bränslen och drivsystem 

(D1) Halvera användningen av konventionellt drivna bilar i urbana miljöer, fasa ut dem 

i städerna till 2050 och nå en väsentligen koldioxidfri stadslogistik i de stora urbana 

centra till 2030. 

(D2) Användningen av koldioxidsnåla bränslen inom flyget ska år 2050 uppgå till 40 

procent och koldioxidutsläppen från marina bunkeroljor ska ha minskat med 40 procent 

(om möjligt till 50 procent).    

Multimodala logistikkedjor 

(D3) År 2030 bör 30 procent av vägtransporterna över 300 km förts över till andra 

transportslag såsom järnväg eller sjötransporter. År 2050 bör skiftet vara mer än 50 

procent. Ska åstadkommas genom bl.a. effektiva och s.k. gröna godstransportkorridorer 

och genom utvecklad infrastruktur.  

                                                 
2 EU biobränsledirektiv ”garanterar” en minskning om 38 procent vid övergång från fossilt till godkänt 

biobaserat drivmedel. Beaktar man även indirekta markanvändningseffekter av ökad biodrivmedels-

användning blir situationen än värre (se exempelvis, Wibe, 2010; Lapola et al.). Under klimatavtal med 

Kyotoprotokollets konvention för bokföring av utsläpp så leder ökad biobränsleanvändning i länder med 

utsläppskvot till lägre bokförda utsläpp oavsett storleken på de utsläppsökningar som uppstår i länder 

utanför klimatavtalets utsläppsbubbla. Risken för globalt sett kontraproduktiva utfall är betydande. 
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(D4) Till 2050 ska ett europeiskt nätverk för höghastighetståg ha byggts. Till 2030 ska 

det vara tre gånger så långt som dagens. Till år 2050 ska majoriteten av mellanlånga 

passagerartransporter ske på järnväg.  

(D5) Till 2030 ska ett fullt fungerande EU-omspännande mulitmodal TEN-T kärna ha 

byggts med tillhörande högkvalitativt informationssystem.3  

(D6) Senast 2050 ska de viktigaste flygplatserna ha kopplats till järnvägsnätet, och då 

helst höghastighetsbanor. De viktigaste hamnarna ska ha kopplats till godsjärnvägsnätet 

och där så är möjligt till kanaler och inlandsvattenvägar.   

 

Informationssystem och marknadsbaserade incitament 

(D7) Inrättandet av moderniserat ledningssystem för flygtrafiken.  

(D8) Senaste år 2020 ska det finnas ett ramverk för ett europeiskt informations- och 

betalsystem för multimodala transporter. 

(D9) År 2050 ska vi ha rört oss mot noll döda i trafiken. Till 2020 ska dödsfallen på väg 

ha halverats. 

(D10) Till år 2050 ska vi ha rört oss mot en full tillämpning av principerna om 

”användarna betalar” och ”förorenaren betalar”. Samtidigt ska den privata sektorns 

engageras vid finansieringen av framtida investeringar i transportsystemet, detta för att 

eliminera snedvridningar (inkl. störande subventioner).  

Visst, det är en vitbok för transporter men det är ändå överraskande att så få 

åtgärder/delmål har en direkt koppling till uppgiften att minska transportsektorns 

utsläpp av växthusgaser, som ju anges vara det prioriterade målet. De åtgärder/delmål 

som har en direkt eller indirekt sådan koppling är D1, D2, D10 och till viss del D3. I 

debatten nämns ofta snabbspårsinvesteringar som vore det en klimatpolitiskt verksam 

åtgärd, och även här tycks man se sådana som betydelsefulla åtgärder. Studier visar 

emellertid tydligt att höghastighetståginvesteringar inte utgör någon betydelsefullt 

inslag i en kostnadseffektiv klimatpolitik (Nilsson och Pyddoke, 2009; De Ruis, 2012). I 

huvudsak får en utbyggnad av snabbspår motiveras på annat sätt än en önskan om att 

minska växthusgasutsläppen. Sådana argument kan ju förstås finnas. Färdplanen saknar 

dock kostnads- och nyttoanalyser av en sådan satsning. Detsamma gäller flera av de 

andra satsningarna, varav några kan förväntas leda till ökade utsläpp (exempelvis D6, 

som ju gör det mindre kostsamt att flyga). 

Även för de mål/åtgärder med större potential att minska utsläppen uppstår frågetecken, 

nu kring deras utformning. Varför fasa ut koldioxidutsläppen i just städers transport-

system? Dessa växthusgasutsläpp är ju inte skadligare än utsläpp i andra delar av 

ekonomin. Möjligen kan det vara billigare att minska, men i så fall är det något som bör 

visas i analysen, inte postuleras. Hur man ska lyfta över 50 procent av långa väg-

transporterna till järnväg och sjövägar framgår inte. Liknande målsättningar står att 

finna i tidigare vitböcker för transportområdet utan att ha blivit uppfyllda. Vidare är det 

förvånande att vi inte ens till 2050 fullt ut ska ha internaliserat trafikens externa 

kostnader, utan endast rört oss mot ett sådant läge.  

Någon egentlig diskussion om kostnadseffektiva och generella klimat- och energi-

politiska styrmedel återfinns inte i Färdplanen för transporter. Man är långt ifrån den 

                                                 
3 TEN står för Trans-European Network och T för transport.  
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diskussion och bakgrundsbild som målades upp i LCE. Som läsare har man lite svårt att 

värja sig från intrycket att fokus ligger på annat än att minska transportsektorns växthus-

gasutsläpp på ett kostnadseffektiv vis.  
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3 Kommissionens konsekvensanalys för transportsektorn  

IA för Färdplanen för transporter definierar fyra scenarier, ett referensscenario och tre 

politikscenarier (PS2 – PS4). Referensalternativet utgör en framtidsprojektion för EUs 

transportsektor, givet inga ytterligare politiska beslut efter 2010. Detta är dock en 

sanning med viss modifikation då man i referensalternativet inte uppfyller de miljö-

kvalitetsnormer som EU sedan länge beslutat om (se sid. 149). Referensalternativet 

antar en global klimatpolitik enligt scenariot Fragmenterad politik. Transportsektorns 

utsläpp i detta scenario beräknas ligga någorlunda konstant kring 2005 års nivå fram till 

2050 (sid. 145). Att utsläppen inte växer snabbare förklaras av ett betydande inslag av 

utsläppsnormer för nya fordon, infasning av biobränslen, en fortsatt elektrifiering av 

järnvägen samt de förhållandevis höga oljepriser som antas (127 dollar2008). Inte annat 

än marginell penetrering av eldrivna vägfordon antas fram till 2050. Det är långtifrån 

självklart att utsläppsutvecklingen i detta referensscenario är förenlig med de analyserna 

i LCE, där transportsektorns utsläpp fortsätter att öka fram till 2030 även under Global 

aktion.  

 

3.1 Färdplanens tre policypaket  

De tre politikpaket som studeras i IA för Färdplanen för transporter är: 

PS2: Full prissättning av andra externaliteter än växthusgasutsläpp. Förhållandevis lite 

av utsläppsnormer och aktiv teknik-deployment och mer av koldioxidprissättning än de 

andra politikalternativen. År 2013-2019 antas skatten uppgå till €10 per ton CO2. 

Därefter höjs CO2 priset så att målet om 60 procent lägre utsläpp år 2050 nås.  

 

PS3: Kombination av en ”ändamålsenlig” innovationspolitik med mycket strikta CO2-

normer för nya fordon (vilket antas ge en snabb teknisk utveckling) och användning av 

nya s.k. powertrains. Låg generell koldioxidskatt (€10/ton CO2). 

 

PS4: Mellanting av S2 och S3. Full prissättning av externaliteter. Viss generell 

koldioxidbeskattning (€10/ ton CO2 2013-2019, €20/ton CO2 från 2020) plus ett 

tillkommande ”CO2-pris” i urbana miljöer så att man där möter €200/ ton CO2. Det 

sägs dock att man inte ska tolka detta pris bokstavligen utan som en en proxy för ”a 

wide-range of demand-side management activities”.   

 

Politikspaketen ovan varierar i flera dimensioner. Tabell 4 sammanfattar skillnaderna 

mellan de tre politikscenarierna. Kontrollvariabeln i resp. scenario anges i fet stil. 

Denna variabel dimensioneras så att utsläppen år 2050 är 60 procent lägre än år 1990. I 

PS2 är denna CO2-inslaget i drivmedelsbeskattningen. I PS3 är den kontrollvariabeln 

normer för CO2-utsläppen för persontransporter på väg. I PS4 är kontrollvariabeln 

skuggpriset på koldioxidutsläpp för urbana transporter. Utöver de i Tabell 4 redovisade 

paketen finns ett antal åtgärder gemensamma för de tre politikscenarierna, bl.a. 

fordonsbeskattning, åtgärder för att utveckla den inre transportmarknaden, intelligenta 

transportsystem, utsläppsnormer för andra ämnen än koldioxid och mindre CO2-

intensiva energibärare.  
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Tabell 4.  Politikscenariernas innehåll    

   PS2 PS3 PS4 

Internalisering av externa kostnader* Full Partiell Full  

Bränsleskatt   Hög  Låg  Mellan 

Beskattning av förmånsbilar  Hög Som i Ref. Hög 

Infrastrukturinvesteringar  Hög Som i Ref.  Hög 

Transportplanering  Mellan Mellan  Mellan 

FoU-investeringar  Låg Hög Mellan  

Strikta utsläppsnormer för CO2  

och anknytande åtgärder  Låg Hög Mellan  

       

*Andra än CO2-relaterade.  

 

Ett förhållande som förvånar är de låga koldioxidpriser som anläggs i PS3 och PS4 (dvs. 

€10 resp. €20 per ton). Det LCE-scenario som sägs ge kontexten för politikalternativen 

är Global action, widely accepted technology – den framtidsutveckling för vilken LCE 

beräknar ett uniformt koldioxidpris inom EU om €190 per ton CO2, dvs. ett pris 10-20 

gånger så högt.   

De valda kontrollvariablerna i PS3 (utsläppsnormer för persontrafik på väg) och PS4 

(transportplanering) beskrivs endast översiktligt, och de tilltänkta effektsambanden 

redovisas inte. När det gäller FoU-insatser (som är högre i PS3 än i de andra 

scenarierna) så är det ju en erkänt svårt dos-responssamband att modellera. Det visar sig 

dock att vad man varierar i politikscenarierna är inte insatsen i sig utan det tänkta 

utfallet i termer av batteriers kostnad, kraftdensitet och uppladdningshastighet (sid. 45). 

En bekväm men en, får man säga, något udda ansats i en konsekvensanalys.  

Innan vi övergår till att diskutera resultaten ska det noteras att jämförelsen mellan 

politikscenarierna och referensalternativet inte isolerar konsekvenserna av alternativa 

beslut inom EU:s transportsektor för att nå en 60-procentig minskning av utsläppen. 

Vad som kvantifieras är i stället skillnaden mellan (a) en utveckling där EU minskar 

sina utsläpp med 80 procent, transportsektorn minskar sina utsläpp med 60 procent 

samtidigt som resten av världen också bedriver en ambitiös klimatpolitik (dvs. världen 

utvecklas enligt Global action) och (b) en utveckling där endast EU bedriver en 

ambitiös klimatpolitik i linje med sina 2020-mål (dvs. världen följer Fragmenterad 

politik).  

 

3.2 Konsekvensanalysen  

Ett antal avancerade numeriska modeller används för att konsekvensanalysera ovan 

nämnda politikalternativ.4 Detta arbete beskrivs dock inte på ett sätt som medger en 

granskning av själva modellhantverket. Vi går därför direkt på resultatredovisningen. 

                                                 
4 Bland de modeller som används kan nämnas: GEM-E3 (en allmän-jämviktsmodell över världen resp. 

Europa) som används för att fånga vissa interaktioner mellan ekonomin, energisystemen och miljön. 

TRANSTOOL (en europeisk transportnätverksmodell som täcker alla transportslag) beräknar politikens 

inverkan på transportkostnader och simulerar dess effekt på efterfrågan på transporter. TREMOVE 

modeller färdmedelsval för person och godstrafik och används för att kvantifiera effekterna av politiken. 

PRIMES används för att beräkna hur energiproducenternas och -konsumenternas reagerar på den 

ekonomiska utvecklingen och exogena restriktioner.  
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Kommissionen fokuserar sin resultatredovisning kring en kvalitativ beskrivning, se 

Tabell 5 nedan. Man betonar (sid. 84) att de tre politikalternativen minskar EU:s 

importutgifter för bränsle med €300-€330 miljarder år 2050 relativt Referens-

alternativet. Men som nämnts ovan är detta inte enbart eller ens främst en effekt av den 

antagna politiken utan en konsekvens av EU:s politik och de lägre bränslepriser som 

bedöms följa av att omvärlden går från Fragmenterad politik till Global aktion.  

 

Tabell 5.  Kommissionens resultatredovisning, utveckling relativt R1  

   PS2 PS3 PS4 

Ekonomiska effekter 

Transportnäringen 

 Transportaktivitet -- = - 

 Modal shift  ++ = + 

 Enhetskostnand/ anv. --- = -- 

Transportdynamiska effekter på  

 Ekonomisk tillväxt ++ + +++ 

 Effektivitet i T-sektorn ++ + +++ 

 Trängsel  ++ = + 

 Hushållens transportkost. -- - -- 

 Transportrel. sektorer + +++ +++ 

 Innovation o FoU + +++ ++ 

 Minskad adm. börda + = + 

 EU budget  = = = 

 Internationella rel. -- - - 

Sociala konsekvenser 

Medborgarnas rörlighet 

 Graden av mobilitet --- = - 

 Val  ++ = ++  

Tillgänglighet   ++ = ++ 

 Fördelningspol. konsekv. = - + 

 Sysselsättning  ++ ++ +++ 

Trafiksäkerhet   ++ = + 

Miljökonsekvenser 

 Klimat  +++ +++ +++ 

 Luftföroreningar +++ ++ ++ 

Buller   +++ ++ + 

Energianv./-effektivitet  +++ ++ +++ 

Anv. förnybar energi  + +++ ++ 

  Biologisk mångfald + - =  

-/=/+ indikerar sämre än/likvärdigt med/bättre än Referensalternativet.  
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Utan ytterligare information om hur man ska vikta de olika förändringarna är det inte 

möjlig att rangordna de studerade politikalternativen. En rak summering förordar PS4 

(med 27 nettoplus) framför PS2 (med 21) som i sin tur ligger före PS3 (med 18). Men, 

tar man på allvar restriktionen att mobiliteten inte får minska måste man välja PS3. 

Vore man å andra sidan enbart intresserad av koldioxidmålet och kostnader (såsom de 

redovisas av Kommissionen, se Tabell 6 nedan) skulle man föredra PS3 framför PS4 

som i sin tur föredras framför PS2. Tabell 6 är dock inte så informativ som man kan få 

intryck av. För det första använder sig Kommissionen av en inkomplett definition på 

kostnader. Kostnader för FoU och infrastrukturinvesteringar (i anslutning till 

uppgradering och utvidgning av EU:s nätverk) fångas inte. Det är också oklart om och 

hur de direkta och indirekta kostnaderna för striktare utsläppsnormer för person-

transporter på väg hanteras i analysen.5 Vidare så skiljer sig de tre politikalternativen åt 

vad gäller de ackumulerade utsläppen under perioden 2015-2050. PS2 har lägst 

ackumulerade utsläpp följt av PS4 och sedan PS3. Det är alltså möjligt att kostnads-

rankingen till betydande delar förklaras av andra faktorer än faktiska kostnadsskillnader 

för att nå ett och samma utfall. Det är därför inte heller möjligt att göra en 

endimensionell kostnadseffektivitetsbedömning av alternativen.6   

 

Tabell 6. Totala transportkostnader år 2050 relativt referensalternativet 

  

   PS2 PS3 PS4  

Miljarder €   1 193 640 1 012 

Genomsnittlig årlig kostnad,  procent av BNP 0,4 0,2 0,3  

                                                 
5 Om striktare normer för fordonens specifika förbrukning/utsläpp påtagligt höjer nybilpriserna ökar även 

konsumentprisnivån. Härigenom sjunker hushållens reallöner. Lägre reallön dämpar arbetsutbudet. Givet 

snedvridande fiskal beskattning av arbetsinkomster innebär ett minskat arbetsutbud en effektivitetskostnad. 

Antingen minskar det offentligas intäkter och/eller så behöver skattesatsen på arbetsinkomster höjas. För 

mer om denna typ av interaktionseffekt mellan miljöpolitik och fiskal beskattning, se ex. Browning (1994).   

6 Kommissionen redovisar genomsnittlig minskningskostnad för CO2 (Tabell 7 nedan) som lider av samma 

problem som de ovan redovisade totalkostnaderna, bl.a. att FoU- och infrastrukturkostnader inte finns med. 

Man poängterar att dessa värden inte är jämförbara med de koldioxidpriser som beräknas i LCE. Det ska 

också noteras att sidonyttorna förmodligen är överskattade eftersom målen/miljökvalitetsnormerna för 

PM10, NO2 och O3 överskrids i referensalternativet. 

  
Tabell 7. Minskningskostnader och sidonyttor, €/ton CO2   

  PS2 PS3 PS4 

Minskningskostnad  172 76 116 

Sidonytta   83 21 35  

Nettokostnad  89 55 81  
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Kommissionen noterar att utfallen av ökade FoU-satsningar är osäkra varför man väljer 

att förorda PS4; framför PS3 för att den har mer av prissättning och därmed en mer 

säker effekt och framför PS2 för att den inte har lika mycket prissättning. Logiken är 

långt ifrån klar. Möjligen kan man se det som ett uttryck för att man på marginalen 

värderar mobilitet högre än säkerhet kring utfallet. Utan någon egentlig argumentation 

sägs att  

”The preference is given to Policy Option 4 since it offers the advantage of greater 

balance between system improvement and technical development. Policy Option 4 

would avoid the creation of a specific carbon price for the transport sector or, else, of a 

pervasive command and control approach to mobility… “ (sid. 86). 

Det nödvändiga koldioxidpriset i PS2 redovisas inte. Man säger dock att pga. långsam 

teknisk utveckling skulle transportsektorns koldioxidpris vida överstiga de 

koldioxidpriser som anläggs i andra sektorer (sid. 41), vilket är underligt då LCE 

anlägger ett pris om knappt €200 per ton CO2. På sid. 84 (fotnot 172) säger man att i 

LCE nådde utsläppsmålet givet restriktionen om ett uniformt koldioxidpris (likhet 

mellan olika aktörers marginalkostnader för utsläppsminskningar) medan man här (PS4) 

når målet på annat sätt. Kanske har syftet just varit att undvika en kraftfull 

koldioxidbeskattning? 

Visst är det möjligt att minska utsläppen med andra medel än genom en generell 

prissättning av utsläppen. En sådan ansats är dock förknippad med flera problem.  

(i) Svårigheterna att genom centralplanering (här främst beslut om FoU-insatsernas 

inriktning och den fysiska planeringen) träffa rätt. Vidare så har man svårt att med en 

sådan ansats ge incitament till att de många miljoner små vardagliga besluten styrs i 

utsläppsminskande riktning. Jämför med en prisbaserad politik kan en betydande 

samhällsekonomisk fördyring väntas.  

(ii) Bristande förenlighet mellan den kapitalstock som byggs upp och de relativpriser 

som styr nyttjandet. Exempel på detta är de s.k. rebound-effekter som kan väntas följa 

av en betydligt mer bränsleeffektiv fordonsflotta samt trängselproblem, om man inte 

samtidigt justerar drivmedelsbeskattningen.  

(iii) Oklar/ofärdig politik. Med koldioxidpriser ges incitament till enskilda hushåll, 

företag, kommuner och regeringar att hushålla med utsläppen, bl.a. genom att investera i 

FoU och genom att justera den fysiska planeringen. Med den föreslagna ansatsen är det 

oklart vem som ska finansiera FoU-satsningarna och hur man ska få de fysiska 

planerarna att agera utifrån ett tänkt ” planeringspris på koldioxid” som vida överstiger 

det pris man möter vid pump. Den föreslagna politiken tycks alltså kräva 

framförhandlande av FoU-direktiv och stadsplaneringsdirektiv, vilket inte är några små 

saker.   

Det synes även vara så att den politik som föreslås, PS4 (och även PS3), lider av 

tidsinkonsistensproblem/inte är incitamentskompatibel givet den globala klimatpolitiska 

utveckling som antas. Dessa politikalternativ innebär stora fasta kostnader för att sänka 

koldioxidutsläppen i stället för en kraftfull prissättning. Att aktörer i transportsektorn då 

endast ska möta ett koldioxidpris om €20/ton (mot de €190/ton övriga världen antas 

möta) innebär ju en särbehandling som är lite magstark. Givet målet att minska EU:s 

inhemska utsläpp med 80 procent till 2050, är det inte självklart att medlemsländerna 

skulle vilja upprätthålla en sådan prisskillnad. Krav på överföring av utsläppsutrymme 

från transportsektorn till EU ETS och andra sektorer med en högre prisnivå kan väntas. 

Varför subventionera transporter på industrins bekostnad? Alternativt skulle 
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medlemsländerna, givet de internationella koldioxidpriser som förutsätts under Global 

aktion, finna det lönsamt att öka den egna koldioxidskatten inom sin transportsektor och 

sälja de utsläppskvotenheter som härigenom frigörs till andra länder. I bägge fallen rör 

vi oss mot det internationella koldioxidpriset.  
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4 Alternativ politik och analys  

Här ska vi kort diskutera möjligheterna till att utforma en mer kostnadseffektiv politik 

och behovet av ytterligare analyser. 

 

Effektivare politik 

Vi har ovan identifierat tre snedvridningar under en EU-politik som till 2050 minskar de 

inhemska växthusgasutsläppen med 80 procent relativt 1990 års nivå och 

transportsektorns utsläpp med 60 procent.  

 

(1) Den som följer av att det uniforma, inhemska pris som håller EU:s utsläpp vid 20 

procent av 1990 års nivå avviker från omvärldens prisnivå.  

(2) Den som följer av att EU:s interna politik inte inducerar ett uniformt pris utan att 

vissa sektorer betalar lägre priser än andra.  

(3) Den som följer av att politiken inom transportsektorn inte är kostnadseffektivt 

utformad.  

 

Snedvridning (1) kan minskas/elimineras genom att EU engagerar sig i internationell 

utsläppshandel och justerar det inhemska priset mot den internationella prisnivån. 

Utöver ökad global kostnadseffektivitet erhålls härigenom också en bättre hantering av 

den osäkerhet som råder kring EU:s framtida minskningskostnader då det inter-

nationella utsläppsrättspriset skulle fungera som en sorts ”safety valve” för EU (se 

Pizer, 2002). Med andra ord, EU skulle uppleva mindre osäkerhet i koldioxidprisets 

nivå.  

För att minska/eliminera snedvridning (2) krävs utöver den flexibilitet som redan finns 

inom EU ETS och mellan EU:s ÖS:s (genom bl.a. statistiska överföringar mellan 

medlemsstaternas regeringar) även möjlighet till storskalig flexibilitet mellan EU ETS 

och EU:s ÖS. Det kan ordnas på flera sätt. Ett är förstås att på administrativ väg 

omfördela utsläppstakten för EU ETS och ÖS. Ett annat är att i stället för kvantitativa 

mål för ÖS ha en direkt prisstyrning och nyttja internationell utsläppshandel för låta 

detta pris följa EU ETS-priset. Om EU ETS får handla fritt med omvärlden skulle denna 

ansats även leda till eliminering av snedvridning (1). 

Vad gäller snedvridning (3) är det svårare att komma med något enkelt fungerande 

recept. Men, då PS2 förefaller vara det alternativ som är mest komplett (i meningen att 

effektsambanden till stor finns artikulerade) och som är någorlunda konsistent med den 

utveckling som antas för resten av världen (högt koldioxidpris), förefaller det naturligt 

att ha detta alternativ som utgångspunkt. Om det inte redan är så i detta policyscenario 

bör ett koldioxidpris i linje med den internationella prisnivån anläggas, dvs. omkring 

€190 per ton. Med detta pris ges incitament till en välavvägd fysisk planering. Här-

igenom reduceras behovet av central koordinering på detta område. Addera ”ändamåls-

enlig FoU-politik” – något man borde ha gjort oavsett klimatmålet – så närmar vi oss en 

kostnadseffektiv politik. Det är möjligt att striktare utsläppsnormer (än de som ligger i 

PS2) hör hemma i en kostnadseffektiv klimatpolitik. Kommissionen för dock inte detta i 

bevis utan det är något som behöver studeras ytterligare.  
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Behovet av ytterligare studier gäller även många av de delmål/åtgärder/satsningar som 

Färdplanen för transport föreslår (D1-D10 ovan). Flera av dessa kan inte naturligen 

sägas leda till den koldioxidsnåla ekonomi som är visionen för LCE. De kan naturligtvis 

vara lönsamma ändå, men det är något som återstår för Kommissionen att visa.  

Bättre och mer allsidig konsekvensanalys.  

När det gäller konsekvensanalyser bör de uppvisa hög grad av transparens, vara 

konsistenta och allsidiga. Med bristande transparens blir det svårt för att inte säga 

omöjligt att förstå och debattera politiken och dess effekter. I detta avseende är enklare 

modeller att föredra framför stora komplicerade numeriska modeller av ”svart-låda-

typen”. Analysen måste vara konsistent, något som bl.a. ställer krav på att incitament 

skapas så att beslutsfattarna (hushåll, företag, kommuner och regeringar) har skäl att 

bete sig i linje med de mål politiken ställer upp. Politikens konsekvenser behöver vara 

allsidigt belysta.  

Vad gäller de konsekvensanalyser som diskuterats ovan får man säga att LCE förefaller 

utgöra ett gediget hantverk. Visst kan rimligheten i en del utgångspunkter ifrågasättas, 

men givet dessa så är analysen hyggligt transparent, förefaller vara konsistent med den 

globala relativprisstruktur som målas upp och resultaten går att förstå. Som framgått av 

ovanstående lämnar dock IA för Färdplanen för transportsektorn en del i övrigt att 

önska. De allvarligaste punkterna summeras nedan. 

Bristen på transparens 

- Koldioxidskattenivån som håller utsläppen vid 40 procent-nivån i PS2 redovisas 

inte.  

- Viktiga effektsamband redovisas inte eller är ogrundade. Detta gäller särskilt de 

mellan ”ändamålsenlig innovationspolitik”/FoU-insatser och koldioxidutsläpp, 

striktare utsläppsnormer för persontrafik på väg (inkl. rebound-effekter) och 

koldioxidutsläpp samt transportplanering i urbana miljöer och 

växthusgasutsläpp. 

- Ett skäl till den låga genomskinligheten är att det är omfattande paket som 

föreslås i Färdplanen och som analyseras i IAT. Den samhällsekonomiska 

lönsamheten för flera av de ingående delarna D1-D10 behöver studeras. Som nu 

slänger man in delar som förefaller kontraproduktiva och analyserar hela paketet 

som om det vore nödvändig för att klara klimatmålen.  

 

Kostnadssidan behandlas styvmoderligt 

- Icke-komplett definition av kostnader. Det använda kostnadsbegreppet omfattar 

bl.a. inte infrastrukturinvesteringar eller alternativkostnaden för FoU-insatser.  

- Politikens fulla kostnader redovisas inte. Kommissionen hänvisar till tidigare 

studier som säger att den årliga kostnaden i termer av BNP år 2020 av en politik 

som minskar utsläppen inom EU i linje med 2050 målen ligger i intervallet 0,2 

procent-0,5 procent, relativt referensalternativet. Det är dock oklart vilket 

målet/-en i dessa analyser är och om denna analys verkligen är adekvat för den 

politik Kommissionen här definierar för EU som helhet och för transportsektorn.  

- Vidare är det oklart om analysen beaktar indirekta kostnader av exempelvis 

hårdare utsläppsnormer och högre drivmedelsbeskattning.  
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5 Avslutande kommentar 

Vi har här granskat EU Kommissionens konsekvensanalys av Färdplanen för transport-

sektorn. Bakgrunden är en uttalad ambition om att EU:s inhemska utsläpp till år 2050 

ska ha minskat med 80 procent, relativt 1990 års nivå. För transportsektorn är målet en 

60-procentig minskning. Färdplanen ska föreslå en politik mot måluppfyllelse som 

konsekvensanalyserats. Konsekvensanalyserna för transportsektorn kan inte fullt ut 

sägas uppfylla sitt syfte. Därtill uppvisar analysen för stora brister. Den är inte 

transparent nog för att man fullt ut ska förstå resultaten och deras drivkrafter. Det går 

inte att finna någon tydlig redovisning av vilka koldioxidpriser som impliceras i det 

policyalternativ som är ”prisbaserat”. Inte heller redovisas effektsambanden mellan FoU 

och utsläpp resp. fysisk planering och utsläpp. Alla kostnader finns inte med. 

Konsekvensanalysen blir härmed räkneexempel med begränsat värde.  

Kanske mest allvarligt är att Kommissionen föreslår en politik som innebär att EU:s 

transportsektor skulle möta ett pris på koldioxidutsläpp som är betydligt lägre än det 

pris som antas för resten av världen (endast en 1/10-del). Därtill definierar Färdplanen 

ett stort policypaket som tycks innehålla stora investeringar/åtgärder som inte utan 

vidare kan kopplas till uppgiften att på ett kostnadseffektivt vis minska växthusgas-

utsläppen. Det är svårt att värja sig från tanken att klimatfrågan har kidnappats för att 

driva igenom projekt som inte har någon större effekt eller kanske till och med ökar 

utsläppen. När det är dags för nästa utvärdering är risken därför stor att vi återigen får 

läsa att transportsektorn inte heller denna gång har utvecklats enligt den vision som 

målades upp i Vitboken för transportsektorn.   
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