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Leveranser av drivmedel till de olika transportslagen

av Eva Gustavsson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 Linköping

Sammanfattning

Det finns två möjliga metoder att beräkna förbrukningen av drivmedel för trans-

porter:

1. Med hjälp av transportarbete och förbrukningsdata för de olika typer av fordon,

fartyg etc. som förekommer, kan man göra en uppskattning av hur mycket som

förbrukas totalt. .

2. Med utgångspunkt från den levererade mängden drivmedel kan förbrukningen

redovisas så att säga "från andra hållet".

Syftet med denna studie är att beräkna förbrukningen inom Sveriges gränser för de

olika transportslagen. Denna beräkning ska ske utifrån uppgifter om leveranser så

långt det är möjligt. Sedan jämförs resultaten med motsvarande resultat från

modellberäkningar som ger förbrukningen med utgångspunkt från fordon och

transportarbete.

Statistiska Centralbyråns (SCB) statistik över leveranser till samfärdsel har

varit utgångspunkten i denna kartläggning och den kompletteras sedan med upp-

gifter som hämtats från enskilda större förbrukare och från kartläggningar över

förbrukning hos arbetsfordon och arbetsredskap för årtal runt 1990.

Här har totalsiffrorna för bensin och diesel till samfärdsel minskats med för-

brukningen för flygplatsutrustning, arbetsfordon och arbetsredskap, och försvarets

förbrukning av diesel för fordon och fartyg har adderats. För att få fram mot-

svarande siffror för 1980 har en extrapolering gjorts med hjälp av statistik som

kan antas ha samband med den sökta förbrukningen.

Tabell 1 Leveranser till samfärdsel år 1980 och 1990. Uppgifterna bygger på

SCB:s siffror som reviderats med bl.a. förbrukningen för arbetsfordon

och leveranser till försvaret.

 

 

 

 

    

År Bensin [Diesel |Eo 1 Eo 2-5 Flyg- El

bränslen

1000 m? |1000 m? |1000 m? |1000m3 |1000 m? |GWh

1980 4 640 1 680 68 71 679 2 262

1990 5 500 2 050 93 64 1 099 2 475    

SCB:s statistik är inte uppdelad på olika transportslag, så för att ta reda på hur

mycket som går till varje transportslag har en liknande metod som i fråga om

arbetsredskap etc. använts.

Avsikten med kartläggningen av leveranser är att jämföra levererad kvantitet

drivmedel med resultaten från modellberäkningar som utgår från det enskilda

fordonets förbrukning. Det råder god överensstämmelse mellan leveranserna och

modellberäkningarna vad gäller vägtrafik.
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Tabell 2 Drivmedelsförbrukningen har i denna tabell räknats om till CO:»-

utsläpp för att möjliggöra en jämförelse med Trafikverkens beräk-

ningar (TM93). I kolumnen Leverans redovisas resultaten från före-

liggande genomgång av leveranser, EM94 är en modell för beräk-

ningar av utsläpp och drivmedel vilken utvecklats vid VTT

[Hammarström & Jönsson, 1994] och siffrorna i sista kolumnen har

hämtats ur TM93. Omvandlingsfaktorerna mellan drivmedel och CO,

finns i bilaga 1. E

1980 Leverans |EM94 Avvikelse

CO», CO», lev.

(kton) (kton) /EM94

Vägtrafik, bensin 10 700 10 700 0 %

Vägtrafik, diesel 3 700 4 400 +19 %

Spårtrafik, el 88

Järnväg, diesel 98

Sjöfart, bensin

Sjöfart, diesel ..

Sjöfart, eldningsolja 380

Flyg, flygbränslen 1 700

1990 Leverans EM94 Avvikelse TM93 Avvikelse

CO», CO, lev. CO, lev.

(kton) (kton) /EM94 (kton) /TM93

Vägtrafik, bensin 12 700 13 000 +2 %

Vägtrafik, diesel 4 600 4 400 -5 % .. ..

Summa vägtrafik 17 300 17 400 +1 % 16 000 -5 %

Spårtrafik, el 97 20 -79 %

Järnväg, diesel 104 100 -4 %

Sjöfart, bensin

Sjöfart, diesel .. 2 800

Sjöfart, eldningsolja 420

Flyg, flygbränslen 2 800 1 500 -46 %       

Siffrorna över leveranser till vägtrafiken med resultaten från modellberäkningar

stämmer väl överens med VTTI:s modell EM94 för år 1990 och även för bensin år

1980, se tabell 2. Avvikelserna ligger mellan 0 och 5 %. Siffran för dieselleveran-

ser 1980 är ganska osäker, varför skillnaden på 19 % jämfört med EM94, inte

nödvändigtvis behöver bero på brister i modellberäkningen. EM94 skulle alltså

vad gäller vägtrafik kunna anses vara tillförlitlig.

I Trafikverkens miljörapport (TM93) anges endast emissioner för de olika

transportsektorerna. För jämförelsens skull är siffrorna för leveranser omräknade

till koldioxid. Här stämmer uppgiften för dieseldrivna tåg väl överens med upp-

gifterna om leveranser, avvikelsen är 4 %. För vägtrafiken är motsvarande avvi-

kelse i koldioxidutsläpp 5 %. Att jämföra uppgifterna för sjöfarten är inte

meningsfullt, eftersom delvis samma underlag har använts och eftersom olika

avgränsningar gjorts.
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Deliveries of fuel to the different modes of transport

by Eva Gustavsson

Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 LINKÖPING Sweden

Summary

There are two possible methods of calculating fuel consumption for transports:

1. By means of transport mileage and consumption data for the various types of

vehicles, ships, etc. it is possible to estimate the total consumption.

2. Based on the delivered amount of fuel, the consumption can be reported "from

the other direction" so to speak.

The aim of this study was to calculate fuel consumption for the various modes of

transport in Sweden. As far as possible, this calculation was based on delivery

specifications. The results were then compared with results from model

calculations which state the consumption based on vehicles and transport mileage.

The SCB's statistics on deliveries to communications formed the basis in this

survey and were then supplemented with specifications from specific consumers

and from surveys of the consumption of motorized equipment for the years around

1990.

The total figures for petrol and diesel used in communications were reduced by

the consumption for airport equipment and motorized equipment, while the

consumption of diesel for vehicles and ships of the Swedish national defence has

been added. To produce the corresponding figures for 1980, an extrapolation was

carried out by means of statistics considered to be connected with the consumption

data sought.

 

 

 

 

Table 1 Deliveries to communications in 1980 and 1990. Data based on the

SCB's figures revised with data such as the consumption of motorized

equipment and deliveries to the Swedish national defence.

Year Petrol Diesel Heating |Heating |Aviation |Electricity

oil 1 oil 2-5 fuel

1000 m? |1000 m? |1000 m? |1000 m? |1000m3 |GWh

1980 4 640 1 680 68 71 679 2 262

1990 5 500 2 050 93 64 1099 2 475        

The SCB's statistics are not distributed among different modes of transport. Thus,

in order to find out the amount required for each transport mode, a method similar

to that for motorized equipment etc. has been used.

The aim of this delivery survey was to compare the delivered quantity of fuel

with the results from the model calculations based on the consumption of the

particular vehicle. The correspondence between deliveries and model calculations

was excellent in regard to road traffic.
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Table 2 In this table, fuel consumption was recalculated to CO emissions to

facilitate a comparison with the Traffic Institutes' calculations (TM93).

In the Delivery column, the results from the delivery survey are reported.

EM94 is a modelfor calculations of emissions andfuels developed by the

VTT [Hammarström & Jönsson, 1994] and the figures in the last column

were collectedfrom TM93. The conversion factors between fuel and CO:

are listed in Appendix 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1980 Delivery EM94 Deviation

CO; CO», delivery

(kton) (kton) /EM94

Road traffic, petrol 10 700 10 700 0 %

Road traffic, diesel 3 700 4 400 +19 %

Rail bound transport, 88 )

electricity

Railway, diesel 98

Shipping, petrol

Shipping, diesel ..

Shipping, heating oil 380

Aviation, aviation fuel 1 700

1990 Delivery |EM94 Deviation TM93 Deviation

CO; CO, delivery |CO, delivery.

(kton) (kton) /EM94 (kton) /TM93

Road traffic, petrol 12 700 13 000 +2 %

Road traffic, diesel 4 600 4 400 -5 % .. ..

Total road traffic 17 300 17 400 +1 % 16 000 -5 %

Rail bound transport, 97 20 -79 %

electricity

Railway, diesel 104 100 -4 %

Shipping, petrol

Shipping, diesel .. 2 800

Shipping, heating oil 420

Aviation, aviation fuel 2 800 1 500 -46 %       

The figures for deliveries to road traffic are well in accordance with the results

from model calculations with the VTI model EM94 for the year 1990 and also for

petrol in 1980, see Table 2. The deviations are between 0 % and 5 %. The figure

for diesel deliveries of 1980 is rather unreliable and the difference of 19 %

compared with EM94 therefore does not necessarily depend on deficiencies in the

model calculation. EM94 should thus be considered reliable in regard to road

traffic.

In the Traffic Institutes" environmental report (TM93) only emissions for the

different transport sectors are stated. For comparison, the figures for deliveries are

recalculated to carbon dioxide. The figure for diesel-driven trains is well in

accordance with the delivery specifications, the deviation being 4 %. For road

traffic, the corresponding deviation for carbon dioxide emissions is 5 %. There is

no value in comparing the data for shipping as partly the same basis was used and

the delimitations differ.

VTT meddelande 767
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1 Inledning

Som ett led i arbetet med att förbättra miljön, har riksdagen satt upp mål för

minskning av emissionerna av ett antal ämnen. Varje sektor ska i princip uppfylla

målen och transportsektorn ska följaktligen genomföra en stabilisering av kol-

dioxidutsläppen till år 2000. För att kunna konstatera om koldioxidmålen kommer

att uppfyllas med vidtagna åtgärder, behöver man kunna beräkna förbrukningen,

både den nuvarande och den kommande.

Det finns två möjliga metoder att beräkna förbrukningen av drivmedel för

transporter:

1. Med hjälp av transportarbete och förbrukningsdata för de olika fordonstyper

som förekommer kan man göra en uppskattning av hur mycket som förbrukas

totalt. Många möjliga felkällor förekommer i denna metod. Man vet inte hur

körmönstren ser ut i verkligheten, fordon av samma typ kan ha stor skillnad i

förbrukning beroende på bl.a. underhåll etc.

2. Med utgångspunkt från den levererade mängden drivmedel kan förbrukningen

fås så att säga "från andra hållet". Även här finns dock många felkällor. En viss

del av vid bensinstationer försåld bensin och diesel används i arbetsmaskiner,

pumpar, gräsklippare, motorsågar m.m. som inte hör till vägtrafiken. Leve-

ranser till vägtrafiken särskiljs inte heller av Statistiska Centralbyrån (SCB)

från den som går till fritidsbåtar och fartyg, till lasttruckar och dylikt vid flyg-

platser etc. I leveranskedjan förekommer sannolikt också en del svinn, i form

av spill och avdunstning.

Till viss del grundas dessa båda metoder på samma underlag. Transportarbetet

som ligger till grund för modellberäkningar enligt punkt 1, har till viss del baserats

på drivmedelsleveranser. För 1984/85 har trafikarbetet beräknats utifrån resvane-

undersökningen från nämnda år. För andra årtal har siffran justerats med utgångs-

punkt från leveranser av drivmedel [Thulin, 1995]. Det är alltså inte meningsfullt

att jämföra utvecklingen av förbrukningen med hjälp av de båda metoderna, så

länge inte mera kontinuerliga resvaneundersökningar finns som underlag. Den

absoluta nivån på resultaten från modellberäkningarna bör emellertid kunna vali-

deras på detta sätt.

VTI meddelande 767
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2 Syfte

Syftet med denna studie är att beräkna förbrukningen av drivmedel inom Sveriges

gränser för de olika transportslagen. Denna beräkning ska ske utifrån uppgifter om

leveranser så långt det är möjligt. Sedan jämförs resultaten med motsvarande

resultat från modellberäkningar som ger förbrukningen med utgångspunkt från

fordon och transportarbete.

VTT meddelande 767



12

3 Metod

SCB:s statistik över leveranser till samfärdsel har varit utgångspunkten i denna

kartläggning. Totalsiffrorna har reviderats för några felkällor som arbetsfordon

och arbetsredskap som delvis felaktigt ingår i SCB:s statistik för samfärdsel, och

för några leveranser till andra syften som delvis används för transporter.

Statistiken är inte är uppdelad på olika transportslag, med undantag av flyget

som kan särskiljas på grund av att det använder specialbränslen och den del av den

spårburna trafiken som drivs med el. Därför har uppgifter hämtats från enskilda

större förbrukare och från kartläggningar över förbrukning hos båtar för årtal runt

1990, och på så sätt har förbrukningen tagits fram för varje transportslag. För att få

motsvarande siffror för 1980, som också är ett basår för vissa miljömål, har en

extrapolering gjorts med hjälp av annan statistik från SCB som kan antas ha sam-

band med den sökta förbrukningen.

I figur 1 finns ett flödesdiagram över hur beräkningarna har utförts. Med

inofficiell import och export avses det drivmedel, som fordon som korsar Sveriges

gränser medför i tanken. Kapitelhänvisningarna refererar till kapitel där resone-

mang och redovisningar av beräkningar återfinns. Sammanställningar av statistik

och resultat finns i kapitel 4.1 respektive kapitel 6.

VTI meddelande 767
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samfärdsel kap. 4.1 kap. 4.1 övriga näringar

(SCB:s (SCB:s statistik

statistik för för diesel)

alla drivm.)   

  

kap. 4.2.3 linofficiell

import    
försvarets

transporter |kap. 4.2.4

e

   

     

 

      

kap 4.2,

arbetsfordon & inofficiell |kap. 4.2.3 _. [transporter [kap. 4.4 annat än

-redskap export totalt transporter

(bensin, diesel) (alla drivm)
   

 

/
   

              

         
   

flyg spårtrafik sjöfart övriga transporter kap 5.1.4(flygbränsle)| (el) (eldn.olja) (bensin, diesel)kap 5.1.3 kapiw X

kap 5.1.2] sjöfart tåg vägtrafik =

bilaga 3| (bensin, (diesel) transporter kap 5.1.4

diesel) - sjöfart - tåg

fritidsbåtar [fiskefartyg arbets- fartyg över

(bensin, (bensin, fartyg 300 ton

diesel) diesel) (diesel) (diesel) * 
        
 

  
bensindriven dieseldriven

vägtransport vägtransport
     

Figur 1 Diagram över beräkningarna av leveranser till transporter som ska

läsas uppifrån och nedåt. SCB:s statistik är grundsiffrorna som

beräkningarna utgår ifrån. Dessa siffror korrigeras och delas upp i

alltfinare indelningarju längre ned i diagrammet man kommer.
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4 Statistik över leveranser

4.1 Statistik från SCB

I SCB:s Statistiska Meddelanden serie E finns uppgifter om hur mycket drivmedel

som levereras till olika typer av förbrukare. Indelningen är emellertid grov och det

går inte att utläsa direkt ur någon av SCB:s tabeller hur mycket som levereras till

vägtrafik, dieseltåg och sjöfart. I kolumnen "Samfärdsel exklusive utrikes sjöfart"

ingår både inrikes sjöfart (sjöfart mellan svenska hamnar), dieseldriven järnvägs-

trafik och förmodligen en hel del bränsle för arbetsredskap och arbetsfordon

vilken inhandlats vid bensinmack. Under "Övriga näringar" finns förbrukningen

för jord- och skogsbruk, offentliga sektorn som t.ex. Vägverket, försvaret,

industrifastigheter, kontorshus m.m. [Bengtsson, 1994].

Beräkningar av förbrukningen i arbetsfordon och i arbetsredskap finns i rappor-

ter från Naturvårdsverket. Bilden kompliceras av att dessas förbrukning av fram-

för allt diesel är splittrad på flera kategorier av användare i SCB:s statistik. Den

omdiskuterade färgningen av eldningsolja 1 skulle ha medverkat till att statistiken

blivit bättre, men motståndet gjorde att detta försvårades [Bengtsson, 1994]. Eld-

ningsolja 1 är i princip identisk med diesel, det är endast beskattningen som skiljer

sig mellan dem. Med statistiska metoder kan man inte heller komma åt t.ex. jord-

bruk som använder en del av den inköpta dieseln till uppvärmning, en del till

torkning av grödor, en del till traktorn och en del till bilen (det sistnämnda är dock

olagligt). Bensin levereras enligt SCB endast till samfärdsel, varför hela den

beräknade förbrukningen för arbetsredskap och arbetsfordon bör kunna dras av

från denna post för att få transportsektorns förbrukning. SCB har betydligt mera

information än som framgår av deras utgivna tabeller, men den finare indelningen

är hemligstämplad eftersom enskilda förbrukare inte ska få sina siffror publice-

rade.

För lättbensin, gasbensin, petroleumnafta, "andra lättoljor", motorfotogen efter

år 1983, "annan fotogen och mellanoljor" finns ingen statistik för samfärdsel på

grund av att uppgifterna inte är tillgängliga eller att data är alltför otillförlitliga.

Tabell 1 innehåller en sammanställning av SCB:s statistik för drivmedels-

leveranser till samfärdsel exklusive utrikes sjöfart från och med 1980 till och med

1993. Flygbränslen, eldningsolja och el kan direkt kombineras ihop med respek-

tive transportslag. Eldningsoljor som redovisas under samfärdsel, levereras enligt

[Bengtsson, 1994] så gott som enbart till sjöfarten, mindre än en procent går till

uppvärmningsändamål hos SJ.

Andra drivmedel som t.ex. gasol, naturgas, biogas, alkoholer och vätgas

används i mycket ringa omfattning. De finns inte redovisade i SCB:s statistik.

VTT meddelande 767



Tabell 1 Leveranser av drivmedel till samfärdsel exklusive utrikes sjöfart från

15

1980 till 1993. Källor: SCB Statistiska meddelanden serie E.

* 1992-1993 Eo (eldningsolja) nr 2-6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverans |Bensin Diesel Eo 1 Eo 2-5* Flyg- El

t. sam- bränslen

färdsel 1000 m? m? [1000 m? [1000 m? |1000m? |GWh

1980 4 751 1 670 68 71 679 2 262

1981 4 675 1 612 74 54 698 2 261

1982 4 712 1 594 72 57 720 2 268

1983 4 834 1 546 72 102 678 2 355

1984 5 026 1 584 88 150 724 2 462

1985 5 068 1 779 93 167 691 2 619

1986 5 334 1 952 86 162 821 2 615

1987 5 533 1938 116 112 863 2 632

1988 5 739 2 136 127 105 956 2 608

1989 5 948 2 159 79 100 1 057 2 510

1990 5 630 2 050 93 64 1 099 2 475

1991 5 751 1 909 60 52 967 2 393

1992 5 878 2 094 24 45 1 015 2 471

1993 5 589 2 227 57 28 1 019 2 452        

Under åren 1980-1983 levererades dessutom 82 000 m3 motorfotogen till sam-

färdsel, se tabell 2. Motorfotogen användes framför allt i båtmotorer. Uppgifter för

1984 och framåt saknas på grund av otillgänglighet eller otillförlitlighet.

Leveranser av motorfotogen 1980-1983. Källa SCB Statistiska Med-

delanden serie E.

Tabell 2

 
1980 (1000 m?) 1981 (1000 m?) 1982 (1000 m?) 1983 (1000 m?)
 

     9 18 29 26
 

4.2 Revision av SCB:s siffror

Flera olika faktorer medför att statistikens siffror behöver revideras. Vissa kate-

gorier av användare som utför någon form av transport har förts till industrier eller

övrigt och vice versa. Se tabell 3 och 4. Utförligare redovisning av vad siffrorna

innebär ges nedan under respektive rubrik. Se också figur 1.
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Tabell 3 Beräknad eller av respektive användare uppgiven förbrukning i m för

icke transporter som ingår i SCB:s siffror för samfärdsel. Källor:

1 Ann Svensson [1994], " SNV [1989] ), © SNV [1990] .

 
Användningsområde Bensin (m3) År Diesel (m3) År
 
Flygplatsutrustning 1 167 1992 1 932 1992
 

 
_" 630 1993 1 913 1993
 
Flygplatsutrustning P 970 1989 uppgift saknas
 
Arbetsfordon P 67 000 1989 35000 | 1989
 

 

Arbetsredskap © 65 000 1990 sannolikt leverans

till gård el. företag      

En närmare förklaring till siffrorna i tabell 3 följer i nedanstående avsnitt under

respektive rubrik.

Total volym bensin att dra av från SCB:s siffra för transporter blir 133 000 m".

Total volym diesel att dra av blir 37 000 m". _

4.2.1 Flygplatsutrustning

Flygplatsutrustningen dras av från siffran för samfärdsel eftersom den inte kan

kategoriseras varken som vägtrafik eller flyg. Den istället betraktas som arbets-

fordon.

Siffror för leveranserna av bensin och diesel för flygplatsutrustning för 1990

saknas. Dieselförbrukning för båda de angivna åren 1992 och 1993 är emellertid

densamma när siffran avrundats: 2 000 m. Uppgifterna över bensinleveranser

skiljer sig ganska mycket för 1992 och 1993, men med avrundning till jämna

tusental kubikmeter blir siffran densamma: 1000 m". Även beräkningen av flyg-

platsernas förbrukning från 1989 blir 1 000 m* med avrundning. Fler signifikanta

siffror krävs ej med tanke på kommande avrundningar.

4.2.2 Arbetsfordon och arbetsredskap

All bensin som förbrukas i Sverige bokförs i SCB:s statistik under rubriken sam-

färdsel. Därför måste hela den beräknade summan för arbetsfordon (traktorer,

terrängfordon, entreprenad- och lasthanteringsmaskiner) och för arbetsredskap

(kompressorer, pumpaggregat, pålningsmaskiner, betongsågar, personlyftar, jord-

fräsar, åkbara och handledda gräsklippare m.fl.) dras av från siffran för samfärd-

sel. För diesel däremot levereras den största delen till företag och gårdar, varvid

den i statistiken redovisas under andra rubriker. Gränsdragningen mellan olika

typer av maskiner är diffus, men aggregat för direkt uppvärmning, tvätt eller

torkning ingår inte. Inte heller försvarets utrustning är inkluderad.

Den totala förbrukningen för arbetsredskap uppskattas till 65 000 m? bensin per

år på basis av uppgifter från leverantörer och branschorgan under 1990

[SNV, 1989]. Arbetsredskapens dieselförbrukning beräknas inte ha redovisats

under kolumnen samfärdsel i SCB:s statistik och bör således inte räknas av från

den siffran.
Den del diesel som går till arbetsfordon hos åkerier ingår i samfärdsel och här

antas också att hushåll tankar sina arbetsfordon från bensinstation. Då blir mäng-

den diesel som konsumeras av icke vägfordon och som ändå ingår i SCB:s siffra
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för samfärdsel 34 900 m? per år. Bensindrivna arbetsfordon förbrukar 67 000 m"

bensin per år. Dessa siffror bygger också på statistik och uppgifter från leveran-

törer, branschorgan m.fl. Undersökningen genomfördes 1989 [SNV, 1989].

4.2.3 Över-gränsen-trafik

Cirka en halv miljon lastbilar passerade ut och ungefär lika många in över

Sveriges gränser 1993 [SM 9403]. En långfärdslastbil kan tanka mellan 800 och

1 200 liter diesel. Införselbegränsningen till Sverige var 400 liter både 1980 och

1990. Införselbegränsningen till Tyskland har länge varit 200 liter. Gränskontrol-

len bestod dock endast av stickprov. Sedan 1 januari 1995 är inte stickprov tillåtna

utan att brottsmisstanke föreligger.

Innan kilometerskatten avskaffades var det lönsamt att tanka i Sverige eftersom

dieselpriserna då var lägre här. Sedan 1 oktober 1993 har beskattningen istället

lagts på dieseln [Carlsson, 1994]. Det är dock fortfarande lönsamt att tanka i

Sverige, både med hänsyn till den svaga kronan och med hänsyn till momsavdrag,

som sker utan avgift vid tankning i Sverige. Nu sedan årsskiften 1994/95, när det

är fritt att föra med sig fulla tankar, är det än mer lönsamt att planera sin tankning

[Franzén, 1995].

En halv miljon lastbilar skulle maximalt kunna föra en halv miljon m? diesel ut

ur eller in i landet varje år, vilket skulle utgöra ca en tredjedel av vägtrafikens

totala dieselförbrukning. Detta var emellertid inte tillåtet på grund av in- och

utförselrestriktionerna.

Det är svårare att få en uppfattning om personbilstrafiken som korsar gränsen.

Den enda möjligheten tycks vara att gå direkt till färjerederier och tullstationer

eftersom både SCB och Generaltullstyrelsen saknar uppgifter.

Priserna på bensin i våra grannländer har betydelse för införseln respektlve

utförseln av bensin genom hamstring vid resa med personbil. En lika viktig faktor

är emellertid hur priserna på andra varor ligger på andra sidan gränsen.

En beräkning av hur mycket bensin som förs ut ur respektive in i landet i

tanken på bilar kan med tanke på alla osäkerheter inte bli annat än en okvalificerad

gissning, så länge inte en riktig undersökning vid gränsen görs. Det krävs mera

kännedom om de resandes vetskap om prisskillnader m.m. Det arbetet ryms

emellertid inte inom detta projekt.

4.2.4 Leveranser till offentliga sektorn m.m.

Det är troligt att större delen av de arbetsredskap som går på diesel, tankas med

drivmedel som levererats direkt till övriga näringar, fastigheter eller industri. De

ska därför inte dras av från dieselleveranserna till samfärdsel.

Vägverket och försvaret hör till dem vars förbrukning förs till "Övriga

näringar". Vägverket har endast siffror på sin totalförbrukning av diesel och eld-

ningsolja tillsammans: 47 000 m". Eldningsoljan används till uppvärmning av

fastigheter och dieseln till fordon. En andel av dessa fordon är arbetsfordon som

egentligen inte kan räknas in i vägtrafiken, men någon uppgift om vilken andel av

dieseln som används till vägtrafik går inte att få. Vägverkets totala förbrukning av

diesel för vägtransporter kan då utgöra maximalt 2 %, sannolikt mindre, av

Sveriges totala dieselleveranser till transporter och försummas följaktligen i brist

på närmare uppgifter.
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Försvaret har egen statistik på förbrukning för olika transportändamål och har

gett uppgifter för 1990/91 (se tabell 4). För 1980 fanns emellertid inga siffror till-

gängliga. Eftersom försvarets anslag låg på i stort sett exakt samma nivå både

1980 och 1990 i fast prisnivå räknat, antas drivmedelsförbrukningen också vara

tämligen oförändrad 1990 jämfört med 1980.

Andelen drivmedel som förbrukas i vägtrafiken, är ca 86 % av den totala för-

brukningen hos försvarets väg- och terrängfordon [Hedberg, 1995].

Tabell 4 Av försvaret uppgiven förbrukning i m för transporter som inte ingår

i SCB:s siffror för samfärdsel. Uppgifterna gällerför 1 juli 1990 till 1

juli 1991. Källa: Eriksson [1995] .

 

 

 

 

 

  

Användning i försvaret Diesel (m*)

Fartyg 18 600

Väg- o. terrängfordon, på väg 17 200

Summa (avrundad) 36 000
 

Telia har avtal med grossister, men tankar sina bilar vid bensinstationer, varför

deras förbrukning ingår i SCB:s statistik för samfärdsel.

4.3 Leveranser till annat än transporter vilka redovisats

under rubriken samfärdsel år 1980

För 1980 finns varken statistik eller kartläggning för arbetsfordon, arbetsredskap

och flygplatsutrustning, men en uppskattning av trolig förbrukning ges i tabell 5.

En närmare redogörelse för beräkningarna finns i bilaga 2. Flygplatsutrustningen

hade en försumbar andel av bensinförbrukningen 1980. Dieselförbrukningen i

flygplatsernas arbetsfordon hade däremot en viss betydelse.

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 Uppskattning av förbrukningen 1980 i icke-transportsektorer med

utgångspunkt från förbrukningen 1990 enligt tabell 3 och föränd-

ringen i fordonsbestånd m.m. enligt tabell I i bilaga 2.

Användningsområde Bensin (m3) Diesel (m3)

Flygplatsutrustning 470 930

Arbetsfordon 58 000 25 000

Arbetsredskap 54 000 -

Summa (avrundad) 112 000 26 000   

4.4 Totala leveranser till transportsektorn

I tabell 6 ges den slutliga förbrukningen inom transportsektorn då uppgifterna från

SCB (se tabell 1) revideras med avseende på arbetsfordon, arbetsredskap och

flygplatsutrustning.
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Tabell 6 Leveranser till samfärdsel år 1980 och 1990. Uppgifterna är revide-
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rade med avdrag och tillägg enligt Tabell 3, 4 och 5.

 

 

 

       

År Bensin |Diesel |Eo1 Eo 2-5 Flyg- El

bränslen

1000 m? |1000 m? |1000 m? |1000 m? |1000 m? |GWh

1980 4 640 1 680 68 71 679 2 262

1990 5 500 2 050 93 64 1 099 2 475 
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5 De olika transportslagen

5.1 Uppskattning av bensin- och dieselanvändning inom

olika transportslag

Total bensinförbrukning per år runt 1990 inom andra transportslag än vägtrafik (se

tabell 7) är ca 109 000 m3. Summan av den dieselförbrukning som ingår i SCB:s

siffra för samfärdsel exklusive utrikes sjöfart och som gick eller kan antas ha gått

till andra transporter än vägtrafik runt 1990 är ca 275 000 m. En närmare redo-

görelse för beräkningarna av sjöfartens förbrukning finns i bilaga 3. I

Tabell 7 Beräknad, av respektive användare uppgiven eller i statistiken angi-
ven förbrukning i m. Källor: 4 Beräkningar på uppgifter från Sjö-

fartsverket [1994] och SNV [1992], * Nilsson [1994] © Willenfelt

 

 

 

 

 

 
 

[1994].

Transportslag Bensin (m3) År Diesel (m3) År

Båtar och fartyg 2 109000] 1991 235 000 1991

Tåg -- - 40 000 1994

därav SJ P - - 30 000 1994

därav BK-tåg © -- -- 10 000 1990-94

Summa 109 000 275 000       

Med utgångspunkt från förbrukningen 1990 enligt tabell 7 har en uppskattning av

förbrukningen för sjöfart för år 1980 gjorts (se tabell 8). Därvid har förändringen i

fartygs- och båtbestånd respektive spårlängd beaktats. En närmare redogörelse för

beräkningarna finns i bilaga 4. Dieselinköpen för tågen 1980 är en siffra ur SJ:s

egen statistik [Svensson, Hans, 1994].

Tabell 8 _Uppskattning av förbrukningen 1980 i andra transportsektorer för

båtar och fartyg. För tågen kommer uppgiften från SJ.

 

 

 

 

 

Transportslag Bensin (m3) Diesel (m3)

Båtar och fartyg 104 000 232 000

Tåg SJ - 37 400

Summa (avrundad) 104 000 269 000     

5.1.1 Spårburen trafik

Vissa järnvägssträckor är inte elektrifierade och driften sker där med diesellok.

Vissa av dessa sträckor trafikeras av SJ, andra av länstrafikbolag eller privata före-

tag. De flesta länstrafikbolagen låter SJ sköta om det praktiska vari ingår inköp av

diesel. SJ har emellertid i sin tur lagt ut inköpen av diesel på Swebus sedan 1 sep-

tember 1993. Nilsson [1994] anger Swebus inköp för SJ:s räkning till 30 000 m?

mellan september 1993 och september 1994. Tre länsbolag förde emellertid över

inköpen till Swebus så sent som i juni 1994. Tidigare inköptes deras diesel av BK-
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tåg, som köpte 11 000 m? diesel per år. Mellan september 1993 och juni 1994 kan

de förmodas ha förbrukat ca 10 000 m? med hänsyn tagen till att förbrukningen är

större på vintern på grund av uppvärmningen. Totalt har då dieseltågen i Sverige

förbrukat ca 40 000 m? diesel på ett år.

Enligt uppgift från SJ [Svensson, Hans, 1994] köpte de in 37 400 m? diesel år

1980 för rälsgående trafik. En svag ökning har ägt rum från 1980 till 1990.

5.1.2 Sjöfart

Sjöfartsverket [1994] redovisar en uppskattning av CO»-utsläpp för inrikes sjöfart

med fartyg över 300 brutto. I SNV [1992] finns motsvarande uppskattning för

fritidsbåtar, arbetsfartyg och fiskefartyg under 300 brutto, vilka i stort sett går helt

i inrikes trafik. Rapportens beräkningar har utförts som en uppskattning av antalet

båtar i de fall register inte existerar, och då register finns med beaktande av data

för motortypen.

Mindre båtar kan drivas med antingen bensin eller diesel, medan lite större

fartyg uteslutande drivs av diesel. En fördelning av de olika motortyperna hos fri-

tidsbåtar (motorbåtar och segelbåtar) efter motoreffekt finns i SNV (1992). Denna

fördelning av motoreffekt på olika typer av motorer har använts för att uppskatta

hur stor andel av den angivna mängden koldioxid som kommer från diesel och

från bensin.

Fartyg över 300 brutto kan drivas både med diesel och med olika tjock-

oljekvalitéer [Sjöfartsverket, 1994]. Användningen av tjockolja i mindre båtar är

marginell, enligt Alexandersson [1994]. 1 950 fiskefartyg beräknas ha tvåtakts

bensinmotor och 3650 fiskefartyg beräknas ha fyrtakts dieselmotor

[Sjöfartsverket, 1994]. Någon angivelse av om det föreligger skillnader i fartygs-

storlek mellan bensin- respektive dieseldrivna fartyg finns inte, varför de antas

vara i genomsnitt lika stora.

Eldningsoljor som enligt SCB:s statistik går till samfärdsel, används till den

helt övervägande delen som drivmedel inom sjöfarten. En mycket liten del,

mindre än en procent, går till SJ för uppvärmningsändamål [Bengtsson, 1994].

Utrikes sjöfart redovisas åtskilt från övrig samfärdsel i SCB:s statistik över

leveranser, där bunkring av svenska och utländska fartyg redovisas. Utrikes sjöfart

inbegriper alla transporter av gods och personer till eller från annat land. Övrig

sjöfart ingår i kolumnen samfärdsel.

5.1.3 Flyg

I SCB:s statistik antyder namnen på drivmedlen vilka som används inom flyget:

flygbensin, jetbensin och flygfotogen. Övriga drivmedel, bensin och diesel,

används bara i mindre mängder för markutrustning på flygplatser.

Leveranserna till flyget är en totalsiffra som inbegriper både leveranser till inri-

kes och till utrikes flyg. De båda går i statistiken inte att skilja från varandra. Vissa

planer på en genomströmningsavgift på bränslet finns, vilket kanske skulle kunna

medföra en möjlighet att särskilja dem [Ringborg, 1995].

5.1.4 Vägtrafik

SCB har ingen statistik som anger hur mycket bensin och diesel som levereras till

vägtrafiken. Eftersom leveransstatistik eller kartläggningar finns för alla övriga

transportslag som använder dessa två drivmedel, kan vägtrafikens andel beräknas.
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6 Jämförelse mellan leveranser och modellberäk-

ningar

Avsikten med ovanstående kartläggning av leveranser är att jämföra levererad

kvantitet drivmedel med resultaten från modellberäkningar som utgår från det

enskilda fordonets förbrukning. En kartläggning har genomförts för 1990 av

trafikverken i samarbete och detta redovisas bl.a. i Trafikverkens miljörapport

1993 (TM93) och Trafikverkens miljörapport 1992-09-01.

På VTT har Henrik Jönsson och Ulf Hammarström utvecklat ett modellprogram

som kallas EM94. Denna modell bygger på trafikarbetesskattningar utgående från

resvaneundersökningar för de år där sådana finns. För de år där ingen resvane-

undersökning har utförts justeras trafikarbetet med hjälp av förändringarna i

statistiken över drivmedelsleveranser. I tabell 9 finns resultaten både från ovan-

stående genomgång av leveranser till transportsektorn och från modellberäkningen

med EM94.

Tabell 9 En jämförelse mellan olika sätt att ta fram siffror på drivmedels-

förbrukningen. I kolumnen Leverans redovisas resultaten från före-

liggande genomgång av leveranser, EM94 är en modell för beräk-

ningar av utsläpp och drivmedel vilken utvecklats vid VTT

[Hammarström & Jönsson, 1994]. Siffrorna inom parentes för sjöfart

bygger på beräkningar utgående från fordonsparken, ej på leveranser.

Samtliga uppgifter utom "spårtrafik el" ges i m .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 Leverans [EM94

(m?) (m*)

Vägtrafik, bensin 4 540 000] 4 520000

Vägtrafik, diesel 1 410000! 1680 000

Spårtrafik, el (GWh) 2 262

Järnväg, diesel 37 400

Sjöfart, bensin (104 000)

Sjöfart, diesel (232 000)

Sjöfart, eldningsolja 139 000

Flyg, flygbränslen 679 000

1990 Leverans EM94

(m?) (m?)

Vägtrafik, bensin 5 390 000]! 5 520 000

Vägtrafik, diesel 1 780 000] 1690 000

Spårtrafik, el (GWh) 2 475

Järnväg, diesel 40 000

Sjöfart, bensin (109 000)

Sjöfart, diesel (235 000)

Sjöfart, eldningsolja 157 000

Flyg, flygbränslen 1 099 000   
.. uppgiften inte tillgänglig
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Resultaten från genomgången av leveranser har räknats om till utsläpp av kol-

dioxid för att kunna jämföras med uppgifterna i TM93, se tabell 10. Trafikverkens

beräkningar skiljer sig från EM94 både vad gäller körcykler och antaganden om

totalt trafikarbete för vägtransporter.

Summan levererade bränslen 1980 enligt föreliggande genomgång av leveran-

ser blir 7,1 miljoner m*. Som jämförelse kan nämnas att TPR [1983] ger siffran

7,2 miljoner m? , men ursprunget till denna siffra redovisas inte. Sannolikt bygger

den på statistik från SCB eftersom Transportrådets kvartalsstatistik återger SCB:s

siffror för drivmedelsleveranser.

Tabell 10 Drivmedelsförbrukningen har i denna tabell räknats om till CO;-

utsläpp. I kolumnen Leverans redovisas resultaten från föreliggande

genomgång av leveranser, EM94 är en modell för beräkningar av

utsläpp och drivmedel vilken utvecklats vid VITT [Hammarström &

Jönsson, 1994] och siffrorna i sista kolumnen har hämtats ur TM93.

Omvandlingsfaktorerna mellan drivmedel och CO», finns i bilaga 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 Leverans EM94|/ Avvikelse

CO, (kton) [CO, (kton) lev. /EM94

Vägtrafik, bensin 10 700 10 700 0%

Vägtrafik, diesel 3 700 4 400 +19%

Spårtrafik, el 88

Järnväg, diesel 98

Sjöfart, bensin

Sjöfart, diesel ..

Sjöfart, eldningsolja 380

Flyg, flygbränslen 1 700

1990 Leverans EM94/ Avvikelse TM93 Avvikelse

CO, (kton) [CO, (kton) lev. /EM94 CO, (kton) lev. /TM93

Vägtrafik, bensin 12 700 13 000 +2%

Vägtrafik, diesel 4 600 4 400 -5% .. ..

Summa vägtrafik 17 300 17 400 +1% 16 000 -5%

Spårtrafik, el 97 20 -79%

Järnväg, diesel 104 100 -4%

Sjöfart, bensin

Sjöfart, diesel .. 2 800

Sjöfart, eldningsolja 420

Flyg, flygbränslen 2 800 1 500 -46%       

I Trafikverkens miljörapport (TM93) anges endast emissioner för de olika trans-

portsektorerna. För jämförelsens skull är siffrorna för leveranser omräknade till

koldioxid, omräkningsfaktorerna finns i bilaga 1. Här stämmer uppgiften för

dieseldrivna tåg väl överens med uppgifterna om leveranser, avvikelsen är 4 %.

För vägtrafiken är motsvarande avvikelse i koldioxidutsläpp 5 %.
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En jämförelse mellan siffrorna för sjöfartens förbrukning enligt TM93 och

enligt föreliggande rapport är av två anledningar inte meningsfull. Dels eftersom

uppgifterna för sjöfarten bygger på samma underlag i föreliggande rapport och i

TM93 (statistik över leveranser av bensin och diesel till båtar och fartyg har inte

kunnat uppdrivas), och dels eftersom avgränsningarna är olika. Området där

utsläppen för sjöfarten beräknas i TM93 begränsas av linjerna Helsingfors -

Tallinn och Skagen - Kristiansand. Även stora delar av den utrikes sjöfarten

räknas alltså in. I föreliggande rapport har endast den inrikes trafiken räknats, dvs.

trafik som går från svensk hamn till svensk hamn. )

För vägtrafiken stämmer siffrorna för leveranser och för modellberäkningarna

med EM94 mycket väl överens (se figur 4). Något generellt uttalande om huruvida

modellberäkningarna ger högre eller lägre siffror kan inte göras, då båda delarna

förekommer, se tabell 10. Modellberäkningarnas resultat för bensin avviker från

leveranserna med 0 %, 2 % och för diesel 5 % och 19 %. Den stora avvikelsen för

1980 i dieselförbrukning, 19 %, kan bero på att den uppskattning av förbrukning

hos arbetsredskap, arbetsfordon, fritidsbåtar och sjöfart m.m. som redovisas i bila-

gorna 2 och 4, innehåller flera osäkerheter som, om de samverkar, kan ge ganska
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Figur 4 Diagrammet visar siffrorna på koldioxidutsläpp från vägtrafiken åren

1980 och 1990 enligt olika beräkningsmetoder. Siffrorna återfinns i

tabell 10.
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7 Diskussion

För att kunna göra en fullständig validering av modellberäkningar för förbrukning

hade det varit önskvärt att göra en genomgång av förbrukningen i alla transport-

sektorer med hjälp av statistik över leveranser eller inköp. Tyvärr har det inte varit

möjligt att kunna särskilja leveranser till sjöfarten från leveranserna till vägtrafik

m.m. Även statistik över leveranser till arbetsredskap och arbetsfordon saknas.

Det ryms inte inom detta arbete att fråga alla rederier, fiskare och andra fartygs-

ägare hur mycket de köper in. I brist på exakta data har alltså kartläggningar utgå-

ende från antal fartyg, fordon eller redskap fått utgöra underlag i dessa fall.

Eftersom det är leveranserna till transporter inom Sveriges gränser som är av

intresse bör alltså inofficiell import och export av drivmedel i tanken på fordon

som korsar gränsen vara en faktor av intresse. Gränshandeln är dock svår att få

grepp om. Lastbilar registreras när de korsar gränsen, men för personbilar har

ingen statistik kunnat uppdrivas. Någon uppskattning med rimlig precision har

inte kunnat göras inom ramen för detta projekt.

EM94 är ännu inte färdigutvecklat vad gäller sjöfart, flyg och järnväg. Därför

kan ingen jämförelse mellan leveranser och EM94 göras för dessa transportslag.

Dieselleveranserna till järnvägen stämmer mycket väl överens med uppgifterna

i TM93.

Flygets emissioner skattas mycket lägre i TM93 än vad leveranserna antyder.

Här finns naturligtvis en viss osäkerhet eftersom leveranserna till flyg kan avse

både inrikes och utrikes flygningar. SCB gör inte någon differentiering mellan

inrikes- och utrikesflyg. TM93 omfattar inrikesflyg och flyg till och från Sverige

inom landets gränser. TM93 har inte heller räknat in försvarets förbrukning av

flygbränsle.
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8 Slutsatser

Siffrorna över leveranser till vägtrafiken och resultaten från modellberäkningar

stämmer väl överens för år 1990 och även för bensin år 1980. Siffran för diesel-

leveranser 1980 är ganska osäker, varför skillnaden på 19 % jämfört med EM94,

inte nödvändigtvis behöver bero på brister i modellberäkningen. EM94 skulle

alltså vad gäller vägtrafik kunna anses vara tillförlitlig.

En slutsats blir att modellberäkningar för transporter klarar av att beskriva väg-

trafikens förbrukning och emissioner väl. .

En annan slutsats av detta arbete är att en ytterligare differentiering av rappor-

teringen till SCB borde införas, särskilt vad gäller bensin- och dieselleveranser. En

liknande differentiering för inrikes och utrikes flyg som redan finns för sjöfart

vore också av intresse.
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Bilaga 1

Sid 1 (1)

Omvandlingsfaktorer mellan drivmedel och koldioxid

Bensin 2,36 kg CO»/dm3 [Perby, 1989]

Diesel 2,61 kg CO,/dm3 [Perby, 1989]

Eldningsolja 1 2,61 kg CO»/dm3 [Perby, 1989]

Eldningsolja 2-5 2,86 kg CO»/dm3 [Lenner, 1995]

Flygbränsle 2,51 kg CO»/dm3 [Fortifikationsförvaltningen, 1992]

El (fossilbaserad) 780 g [Lenner, 1993]

El (dagens produktions-

mix i Sverige, 5%

fossilbaserad) 39 g [Lenner, 1993]
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Bilaga 2

Sid 1 (1)

Uppskattning av arbetsfordonens, arbetsredskapens,

flygplatsutrustningens och försvarets förbrukning år 1980

Kartläggningar saknas för år 1980, men med hjälp av statistik över antal snö-

skotrar, antal lastbilar m.m. (se tabell 1); kan en grov uppskattning göras av för-

brukningen för arbetsfordon och arbetsredskap.

Posten bensin till arbetsfordon i tabell 3 består till 38 % av skotrarnas förbruk-

ning och till 35 % av bensindrivna traktorers förbrukning. Resterande utgörs av

övriga terrängmotorfordon och gaffeltruckar, där förändringen i beståndet inte är

känd. Skotrarna har ökat till nästan det dubbla från 1980 till 1990. Det totala anta-

let traktorer har ökat något, men andelen bensindrivna traktorer har minskat med

12 % mellan 1980 och 1990 [Bilismen i Sverige, 1987 och 1994]. Ett litet och

krympande bestånd av fotogendrivna traktorer finns också, men beaktas inte

vidare, eftersom de inte hör till transportsektorn och inte finns med i varken leve-

ranser eller beräkningar som berör denna sektor. Här antas att andelen bensin-

drivna traktorer har varit konstant.

Posten diesel till arbetsfordon utgörs av ungefär hälften hushållsägda fordon

och hälften åkeriägda. Åkeriernas verksamhet borde samvariera med antalet

registrerade lastbilar. Antalet lastbilar ökade med 70 % från 1980 till 1990.

Arbetsredskap som drivs av bensin kan vara både hushållsägda och ägda av

kommuner eller företag. Åkbara gräsklippare är den största posten med 29 000 m?.

Andra stora poster är motorsåg, yrkesmässig med 15000 m, och handledda

gräsklippare med 10000 m3. Den största andelen av de bensindrivna redskapen

räknat per enhet är troligen hushållsägda, däremot använder hushållen inte sina

redskap på långt när lika ofta som företag eller kommuner. Den icke privata för-

brukningen torde därför stå för den största andelen. En ökning på 22 % antas för

arbetsredskapens bensinförbrukning med ledning av förändringen i den kommu-

nala och privata konsumtionen.

Flyget har grovt räknat fördubblats. Därmed borde också drivmedelsförbruk-

ningen för flygplatsutrustningen ha fördubblats från 1980 till 1990.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 Bestånd av fordon, flygtid och konsumtion 1980 (om inte annat årtal

ges) och 1990. Källa: SÅ 1985, SÅ 1990, SÅ 1994.

Utveckling 1980 till 1990 1980 1990 Proc. skill-

' nad bas

1980 års

värde

Lastbilar 182 000 310 000 70

Traktorer, bensindrivna 31 995 28 113 - ] 2

Skotrar 74 000 137 000 85

Privat konsumtion i 1980 års priser 270 049 315 228 7

Kommunal konsumtion i 1980... 105 530 130 991 24

Flygtid i timmar, internationellt 65 758 111 228 105

Flygtid i timmar, inrikes 42 928 111 511    
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Bilaga 3

Sid 1 (1)

Sjöfartens förbrukning av bensin och diesel

Uppdelning av förbrukningen av bensin och diesel inom sjöfarten på

 

 

 

    

Tabell 1

olika typer av båtar och fartyg. Marinens fartyg ingår i siffrorna från

Naturvårdsverkets och Sjöfartsverkets kartläggningar under rubriken

arbetsfartyg. Källor: * SNV [1992], © Sjöfartsverket [1994].

Under 300 ton * Inrikes Summa

över 300

ton "

fritidsbåtar fiskefartyg arbetsfartyg

Bensin 89 495 19 934 - - 109 429

Diesel] 25 504 33 738 116 633 59 160 253 036   
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Bilaga 4

Sid 1 (1)

Uppskattning av förbrukning inom olika transportslag

för år 1980

Motsvarande uppskattning av andra transportslag än vägtrafik behövs även för år

1980 som också är ett s.k. basår. Kartläggningar saknas för den tidpunkten,

men med hjälp av statistik över antal fritidsbåtar, antal km järnvägsspår m.m. kan

en uppskattning göras av förbrukningen för båtar, dieseltåg m.m.

Tabell 1 Bestånd av fordon, järnvägsspår, flygtid och konsumtion 1980 (om

inte annat årtal ges) och 1990. Källor: Statistisk Årsbok,

& Lagerkvist, 1994.

 

 

 

 

 

 

 

     

Utveckling 1980 till 1990 1980 1990 Proc. skill-

nad bas

1980 års

värde

Personbilar 2 2 883 000 3 601 000 25

Antal km icke elektr. järnväg 2 424 3 816 - 14

Sv. rederinäringens bruttointäkter 2 11 145 11 716* 5

Antal havsfiskebåtar (1979) 2 6 017 4 129 -31

Antal fritidsmotorbåtar (1983) P 655 000 725 000 11

Antal fritidssegelbåtar (1983) P 85 000 90 000 6
 
* 1 1980 års penningvärde

Fritidsbåtarna har ökat i antal med 6 % för segelbåtar och 11 % för motorbåtar

från 1983 till 1990. Se tabell 1. Uppgift för 1980 finns inte. Grovt räknat kan

bränsleförbrukningen för samtliga fritidsbåtar antas ha ökat ca 10 % från 1980 till

1990. Minskningen av antalet fiskebåtar från 1979 till 1990 gäller huvudsakligen

båtar under 12 m. Minskningen i bränsleförbrukning torde därför inte bli så stor

som minskningen i antalet båtar. En minskning på 20 % ansätts för fiskebåtarnas

förbrukning.
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