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FÖRORD

*Denna studie har utförts på uppdrag av Trafik- och klimatkommittén (Direktiv

1993:40), som ett led i kommitténs analyser av möjligheter att begränsa COZ-ut-

släppen genom generella ekonomiska styrmedel, t ex COZ-avgifter.

Under arbetets gång har kommitténs sekreterare Göran Friberg och Per-Ove

Hesselborn bidragit med många värdefulla synpunkter och förslag. Värdefulla

synpunkter har också lämnats av Ulf Hammarström och Henrik Jönsson vid VTI.

Urban Björketun och Jan Eriksson vid VTI har förtjänstfullt genomfört de modell-

körningar, som ligger till grund för referensprognoserna.

Ansvaret för kvarstående fel och brister i rapporten faller naturligtvis helt på

undertecknad, som skrivit rapporten.

Stockholm i juni 1994

Henrik Swahn
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SAMMANFATTNING

Denna studie har två syften nämligen

1) att prognosticera trafikarbetet i Sverige för åren 2000, 2005 och 2020 för två

scenarier för den allmänekonomiska utvecklingen och att, mot bakgrund av

prognoserna för trafikarbetet, också prognosticera den svenska transportsek-

torns COg-emissioner för dessa tidpunkter.

2) att analysera och grovt beräkna vilka prisnivåer på drivmedel som skulle ford-

ras för att uppnå vissa specificerade mål om stabilisering eller minskning av

transportsektorns framtida COz-utsläpp.

För syftet att ta fram trafikprognoser har de "nationella" modellsystemen för per-

son- och godstransporter utnyttjats. För kortväga personresande har en ansats ba-

serad på inkomstelasticiteter utnyttj ats.

För det andra syftet har ett system av partiella elasticiteter utnyttjats för att grovt

beräkna erforderliga prisnivåer på drivmedel. Dessa har hämtats från svenska och

internationella undersökningar.

Prognos för trafikarbete och COz-emissioner

De två referensscenarierna skiljer sig främst åt när det gäller vilka antaganden som

görs för tillväxten av BNP och privat konsumtion. För båda scenariema gäller att

tillväxten är relativt svag under perioden 1990-2000 till följd av ett antal år med

negativ tillväxt under decenniets första år, men för hela perioden 1990-2020 är

skillnaden betydande mellan de två alternativen. I det lägre alternativet är till-

växten +1,5 % per år för hela perioden 1990-2020 medan den är 2,3 % per år i det

högre alternativet. Referensalternativen skiljer sig även åt vad beträffar den
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bakomliggande näringslivsstrukturen, vilket återverkar på prognoserna för gods-

transporter.

För båda alternativen gäller att de förutsätter investeringar i infrastrukturen och

trafikering enligt den nyligen fastställda infrastrukturplanen för 1994-2003.

Prognoserna indikerar att trafikarbetet och COZ-emissionerna kommer att öka i

båda alternativen för ekonomins utveckling, förutsatt bl a att skatter och avgifter

förblir oförändrade sedan de höjningar (moms mm) som gjordes i början av 1990.

I scenariet "lägre/måttlig tillväxt" förväntas COz-emissionerna från transport-

sektorn öka relativt 1990 med 8 % till 2000, 16 % till 2005 och med nära 50 % till

2020. Motsvarande prognossiffror för alternativet "hög tillväxt" är +13 %, +27 %

och 86 %. Slutsatsen är att det inte ens vid låg tillväxt är sannolikt att transport-

sektorns COz-utsläpp kommer att stabiliseras på 1990 års nivå utan att ytterligare

åtgärder vidtas.

Erforderliga prisnivåer på bränslen för att uppnå specificerade mål för C02-

utsläppen

Den fråga som denna del av studien söker belysa är vilka prisnivåer på drivmedel

som skulle erfordras, givet den "autonoma" utvecklingen av trafikarbetet enligt

referensprognosen, för att uppnå olika högt ställda mål för transportsektorns C02-

emissioner som i första hand angivits för åren 2000 och 2005.

För att genomföra beräkningarna har partiella priselasticiteter utnyttjats för vissa

nyckelfaktorer för bestämningen av drivmedelsförbrukningen (t ex körsträcka och

drivmedelsförbrukning per fordonskm). Effekter på alla delsektorer inom den

svenska transportsektorn har studerats. Prisförändringar har definierats så att

emissioner av en viss mängd C02 åsätts samma pris oavsett delsektor.

Beräkningarna visar att bensinpriserna (1994 års prisnivå) skulle behöva höjas

med mellan 1,7 och 2,9 kr/liter beroende på ekonomiskt scenario för att stabilisera

'utsläppen till år 2000. För att uppnå samma mål till år 2005 skulle priset behöva

höjas med tre till fem kronor från dagens prisnivå. Med hänsyn till att anpass-

ningsprocesserna tar tid skulle en prishöjning på drivmedel behöva ha en bety-

dande framförhållning för att 'alla de anpassningar som elasticitetsberäkningarna

förutsätter skall ha hunnit ske till respektive målår.

XF'FT T) A nnnnrr' an:



III

Om man skulle Önska minska COz-emissionerna beräknas betydligt högre pris-

nivåer på bensin vara nödvändiga. För att uppnå en minskning på 10 % jämfört

med 1990 till år 2000 skulle bensinpriset behöva höjas med mellan fyra Och sex

kronor. En 25 % reduktion år 2005 jämfört med utvecklingen i respektive refe-

rensscenario skulle troligen kräva i det närmaste en fördubbling av nuvarande

bensinpris.
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CO2 emissions from the transport sector. Forecasts and control prospects via CO2

pricing.

by Henrik Swahn

Urban Björketun
Jan Eriksson

Swedish Road and Transport Research Institute

S-581 95 LINKÖPING

SUMMARY

The purpose of this study is twofold:

1) to forecast the emissions of C02 from the Swedish transport sector for the

years 2000, 2005 and 2020 with two background scenarios for Swedish

economic growth - the reference scenarios

2) to analyse and evaluate the levels of a C02 tax which would be required to

achieve specified targets for future C02 emissions from the transport sector.

For the first purpose, the "national model systems" have been used to generate the

basic transport forecasts. For the second purpose, an ad hoc model system of par-

tial elasticities based on other studies has been developed and used for the cal-

culations.

Emissionforecast

The two reference scenarios differ mainly in the assumptions made on the rate of

economic growth and private consumption. Both scenarios are characterized by

comparatively low growth for the initial period 1990-2000, but for the whole

period 1990-2020 there is a considerable difference. The average rate of GDP

growth for the "low growth" scenario is 1.5 per cent per year and for the "high

growth" scenario 2.3 per cent per year.

Under the assumption that no new taxation of fossil fuels for transport is intro-

duced after the introduction of the value added tax at the beginning of 1990, pro-

jections for C02 emissions indicate that "autonomous" C02 emissions will in-

crease.
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In the low growth scenario, transport sector C02 emissions (using 1990 as refe-

rence) are expected to increase eight per cent by 2000, 16 % by 2005 and nearly»

50 % by 2020. In the high growth scenario, the corresponding figures have been

estimated at 13 %, 27 % and 86 %. The conclusion is that it is not likely that C02

emissions will stabilize at the 1990 level through autonomous mechanisms, not

even under low growth conditions.

Required levels of C02 fees to achieve specified targets

The model system based on partial elasticities covers all subsectors of the Swedish

transport sector, significant for C02 emissions.

The calculations show that C02 emissions by the year 2000 could probably be

stabilized at the 1990 level by approximately doubling the present C02 tax of

SEK 0,77 kg C02 emissions under the assumption that petrol price elasticities are

in the upper range of the plausible interval. As is shown in Table 6.2 of Chapter 6,

the required increase in the tax in this case corresponds to an increase in petrol

prices in the range SEK 1.7 to 2.9 per litre petrol (1994 price level) depending on

the rate of economic growth. Stabilizing the level of C02 emissions at the 1990

level by the year 2005 will require still higher C02 taxes; the price rise of petrol

(relative to 1994) would have to be in the range SEK 3-5 per litre in 1994 prices.

The tax/petrol price requirements for reduced C02 emissions for the years 2000

and 2005 are presented in Table 6.3, Chapter 6. The reduction in C02 emissions

of ten percent by 2000 will require petrol price increases of SEK 4-6. To achieve a

25 % reduction by 2005, price increases would, however, have to be substantial,

effectively almost doubling the present price level.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund och syfte

Under senare år har fokus i miljödebatten förskjutits i riktning mot de långsiktiga

problemen med jordens klimat, som anses kunna komma att uppstå genom den

omfattande tillförseln av klimatgaser till atmosfären. Den viktigaste klimatpå-

verkande klimatgasen är koldioxid, som frigörs till atmosfären i stor omfattning

genom förbränning av fossila bränslen.

För svensk del har utvecklingen av kärnkraftsbaserad el, ett omfattande energi-

sparande som utlöstes i samband med oljekriserna under 70-talet och en Ökad an-

vändning av biobränslen medfört att fossilbränsleanvändningen har minskat kraf-

tigt för uppvärmning och industri. Inom transportsektorn har dock incitamenten att

ersätta fossilbränslen varit begränsade. Det har också framstått som relativt

dyrbart och komplicerat att i större utsträckning ersätta fossilbränslen i transporter

med andra energibärare. Transportsektorn har därför successivt kommit att svara

för en allt större andel av de svenska COz-utsläppen.

Genom att nationella miljömål antagits och internationella åtaganden gjorts från

svensk sida när det gäller stabilisering och på sikt minskning av COz-utsläppen

kommer ytterligare åtgärder troligen att krävas för att se till att den svenska ut-

vecklingen sker på ett sådant sätt att målen och de internationella åtagandena kan

uppfyllas. Med hänsyn till transportsektorns ökande betydelse för COz-utsläppen

framstår det som ofrånkomligt att åtgärder också kommer att behöva sättas in

inom denna sektor.

För att studera och föreslå lämpliga åtgärder för att begränsa utsläppen av C02

mm från trafikenhar därför regeringen tillsatt en särskild kommitté, Trafik- och

klimatkommittén (TOK, dir 1993:40). Denna studie har utförts på uppdrag av

Trafik- och klimatkommittén och är ett led i kommitténs omfattande studier inom

området.

Studien behandlar två huvudfrågor, som är av vikt för kommitténs arbete.

Den första ärvilken trafikutveckling som kan förväntas utan att några nya spe-

ciella åtgärder vidtas för att påverka COz-utsläppen från transportsektorn. Be-
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dömningen av denna utveckling bildar en nödvändig utgångspunkt för alla slag av

åtgärdsanalyser.

Den andra frågan gäller användningen av generella avgifter på COz-utsläpp som

styrmedel för att uppnå vissa bestämda målnivåer för trafikensCOz-utsläpp på

olika tidssikt. Frågan är vilka avgiftsnivåer som krävs för att uppnå dessa mål,

givet den utveckling som kan förväntas utan COz-avgifterna.

Studiens syfte är att besvara dessa två huvudfrågor. Ett första delsyfte är därför att

beräkna COZ-utsläppen från den svenska transportsektorn under två olika anta-

ganden om den ekonomiska utvecklingen.

Ett andra delsyfte är att analysera, vilka prisförändringar på drivmedel som skulle

erfordras, för att utlösa sådana anpassningsprocesser att ett antal angivna mål-

nivåer för den svenska transportsektorns COz-utsläpp vid några framtida tid-

punkter skall kunna uppnås.

1.2 Studiens uppläggning

Det problem som studien behandlar kan formuleras på följande sätt. Givet att

målet är att stabilisera och på sikt minska de framtida COz-utsläppen totalt i

Sverige och internationellt; vad kan göras inom den svenska transportsektorn för

att med styrning av prisnivåerna på drivmedel bidra till att uppfylla målet respek-

tive hur kommer utvecklingen i sig inom transportsektorn att påverka möjlighe-

terna att uppfylla målen.

Den angreppsmetod som valts liknar den som använts i andra studier (jfr tex den

norska studie som utförts av Transportekonomisk Institutt (TÖI), se TÖI 199la).

Metoden innebär att ett (eller flera) framtida utvecklingsförlopp definieras, så som

det (de) kan förväntas te sig _Lita_n de åtgärder, som skall studeras. Denna ut-

vecklingsbana kallas i fortsättningen referensalternativ(en) eller referensprognos,

som också anger vad referensutvecklingen betyder för COz-utsläppen. Analysen

av åtgärder och dessas verkningar ( i detta fall generella COz-avgifter) sker med

utgångspunkt i referensalternativen.

Definitionen av referensalternativens förutsättningar och analysen av referens-

banans verkningar för transportsektorn, dess struktur och transportarbetets om-
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fattning samt beräkningarna av konsekvenserna för COz-utsläppen är ingen trivial

uppgift. Flera besvärliga frågor måste behandlas, vilket närmare utvecklas nedan.

Osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen

Osäkerheten om den framtida ekonomiska utvecklingen kan göra det motiverat att

arbeta med alternativa scenarier för den ekonomiska utvecklingen för att på så sätt

definiera ett "utfallsområde" som ett osäkerhetsintervall som sannolikt täcker den

utveckling som faktiskt kommer att ske. Denna ansats har tillämpats i VTI 1992,

Nutek 1993.

De senaste årens ekonomiska stagnation, den svenska ekonomins strukturproblem

och problemen med den långsiktiga produktivitetsutvecklingen samt den jämfört

med 50- och 60-talen svaga långsiktiga tillväxttrenden från 70-talets början

(trenden för BNP-utvecklingen var 1970-1992 +1,85 %/år) gör att det förefaller

motiverat att arbeta med ett tillväxtalternativ, som ligger klart under +1,85 %/år

under den studerade tidshorisonten (till år 2020). Å andra sidan bjuder

"försiktighetsprincipen" att man även studerar ett ur COz-emissionssynpunkt

besvärligare alternativ, nämligen ett med betydligt högre tillväxt.

En ansats med två tillväxtalternativ har därför valts, trots att detta är mera kompli-

cerat och kanske också mera svårtolkat än att använda ett referensalternativ (som

t ex den norska Klima-rapportens transportsektorstudie, TÖI 1991a)

Valet av analysmetod och modeller

Vilken eller vilka metoder bör väljas för att ge en god bild av den framtida ut-

vecklingen inom transportsektorn vid vissa antagna förutsättningar, t ex om eko-

nomins utveckling? Det primärt intressanta i denna studie är att de metoder som

tillämpas ger en god bild och förståelse av hur C02-utsläppen från transportsek-

torn bestäms och kan påverkas med generellt verkande COz-avgifter.

I det tidsperspektiv som gäller för denna studie är det nödvändigt att utgå ifrån

_ existerande metoder och modeller. De alternativ som står till buds är i stort sett

följ ande:

- det svenska "nationella" modellsystemet (SAMPLAN-IREG-Godsmo-

dell/V TI). Detta modellsystem har nyligen använts för att ta fram trafikprog-
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noser för den senaste omgången i infrastrukturplaneringen (BV/VV/ VTI 1993,

VTI 1992a). Tidigare version av dessa modellsystem har använts av transport-

rådet (TPR 1990: 10) för nationella prognoser.

- bilinnehavs-bilanvändningsmodeller för att analysera den för studiet av C02-

utsläppen viktiga personbilstrafiken. (Jansson, VTI 1992a)

- aggregerade regressionsmodeller för den framtida drivmedelsanvändningen

(Nutek 1993)

- elasticitetstal för transportsektorn skattade i svenska och internationella studier

För att få full jämförbarhet mellan referensprognosen och de olika prisalternativ

som analyseras bör idealt sett åtgärds- och referensalternativ bygga på samma

metod/modellsystem. Man eliminerar då de skillnader mellan analysalternativ,

som enbart beror av att skilda metoder använts. Det system som ligger närmast till

hands i en sådan funktion är det "nationella modellsystemet".

De existerande nationella systemen ger på det hela taget en plausibel framtidsbild

av den svenska transportsektorns utveckling som funktion av utvecklingen av

hushållens inkomster, näringslivets produktionsnivåer, utrikeshandeln, närings-

livets struktur och den demografiska utvecklingen. Modellsystemen ger också en

hygglig bild av utvecklingen för olika transportmarknader och färdme--

del/transportsätt.

Problemet med de nationella modellsystemen när det gäller det andra syftet med

denna studie - analysen av de prisnivåer på bränslen, som krävs för att uppnå vissa

målnivåer på COz-utsläppen - är att de inte är särskilt bra på att modellera effek-

terna av prisförändringar på drivmedel.

Modellsystemen för persontransporter modellerar tyvärr inte på ett fullt trovärdigt

sätt effekterna av kostnadsförändringar för personbilstransporterna. Visserligen

kan effekten av prisförändringar studeras, men resultaten är knappast tillförlitliga,

mot bakgrund av vad som är känt från andra studier. (Att systemen ger plausibla

skattningar av tidsvärden betyder inte att de också ger plausibla skattningar av

priselasticiteter; tidsvärdet är en fråga om en intern relation mellan skattade para-

metrar i modellen, som kan vara realistisk samtidigt som en bestämning av en bra
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direktpriselasticitet kan kräva en annorlunda modellspecifikation för tex

"resgenerering" och "destinationsval".)

Godsmodellsystemet innehåller Överhuvudtaget inte transportkostnad som obero-

ende variabel, vilket innebär att transportmedelsfördelningen för gods är helt

strukturellt bestämd. Detta är naturligtvis otillfredsställande och oacceptabelt för

de syften denna studie har.

De nationella modellsystemens styrka ligger således i att modellera effekterna av

den allmänekonomiska utvecklingen och att dela upp bilden av transportsektorn i

intressanta delmarknader. Systemens svaghet ligger i behandlingen av nyckel-

variabeln i den här studien, drivmedelskostnaden.

Mot denna bakgrund används de nationella modellsystemen i studien för att gene-

rera "den åtgärdsfria" referensutvecklingen medan andra metoder, främst elasti-

citetsberäkningar, måste tillgripas för att studera effekterna av prisförändringar på

ett trovärdigt sätt.

Begränsad återkoppling från transportsektorn till övrig samhällsutveckling

En begränsning i analysuppläggningen i denna studie, som kan vara allvarlig vid

analyser på relativt lång sikt, är att utvecklingen inom transportsektorn, vare sig i

referensalternativ eller åtgärdsalternativ, är återkopplad till samhällsutvecklingen i

stort. Denna begränsning gäller t ex även den tidigare nämnda norska studien (TÖI

1991 a, Klima-rapporten).

Speciellt vid åtgärder vilka kan innebära såväl kraftiga prishöjningar på trans-

porter generellt, som stora förändringar av relativpriserna mellan olika färd-

sätt/transportslag, förefaller bristen på återkoppling allvarlig vid en analys som

avser lång sikt. På lång sikt bör ju betydande anpassningar kunna ske till prisut-

vecklingen genom ändrad lokalisering av bostäder och näringsliv, ändrad struktur

inom näringslivet och i utrikeshandeln.

Med nu tillgängliga modellsystem är emellertid en sådan analys på nationell nivå

inte genomförbar och vi tvingas att endast konstatera problemets existens, ett

problem som vi för övrigt delar med t ex den nämnda norska studien (TÖI 1991a).
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Möjligheten att utnyttja redan existerande prognoser som referensalternativ.

Under de senaste åren har några "nationella" framtidsbedömningar tagits fram,

som skulle kunna komma ifråga som referensprognoser i denna studie nämligen

1.-Framtida transporter i Sverige, VTI notat T 117, 1992

2.-Snickars et al, Sverige 2010. Två framtidsbilder av transporter och miljö

3.-NUTEK: Energirapport 1993 B 1993:6

4.-BV/VV/VTI: Transportprognos 2005 och 2020 (BV P 1993:4, VV 1993:063)

Vid en inträngande analys av COz-utsläppen från transportsektorn är det nöd-

vändigt att ha mycket godkontroll över samtliga de antaganden och modeller, som

har använts för att genomföra analysen. Detta är också nödvändigt för att rätt

kunna bedöma resultatens giltighet och begränsningar. Dessa förutsättningar är

inte uppfyllda för oss beträffande alternativen 2 och 3 men däremot för alterna-

tiven 1 och 4, vilka därför är att föredra.

Mot bakgrund av den sämre allmänekonomiska utvecklingen sedan VTI:s studie

"Framtida transporter i Sverige" (VTI 1992a) kom ut 1992 och de krav på årtal för

framtidsbedömningarna som gäller för denna studie, har vi bedömt det lämpligare

att utgåifrån något annorlunda definierade allmänekonomiska scenarier än dem

som gjordes i nämnda VTI-studie. Vi har valt prognosen enligt den gemensamma

prognosrapporten (p 4 ovan) som ett av våra referensalternativ (alternativ låg) av

skäl som närmare redovisas i ett senare avsnitt (4.3) och därutöver genererat ett

nytt referensalternativ (alternativ hög ) med samma metod som använts i den

gemensamma prognosrapporten (p 4). Många förutsättningar är gemensamma i de

två referensalternativen, t ex de antaganden som görs om framtida trafiknät,

trafikutbud och om demografisk utveckling mm (se vidare kap 4).

Anpassningsmekanismer vid prisförändringar

Ett besvärligt metodproblem är att fastställa vilka anpassningar till prisför-änd-

ringar som finns resp inte finns medräknade i ett modellsystem av den typ som

används för att generera referensalternativen för persontransporternas utveckling

(Samplan-IC2; REG). Det är nödvändigt att detta är helt klart för att dubbelräk-

ningar och utelämnande av effekter skall undvikas och för att resultaten skall

kunna ges en riktig tolkning. \
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Som ett exempel kan nämnas utvecklingen av personbilsparkens genomsnittliga

bensinförbrukning över tiden. Denna storhet är en parameter som ges exogent till

modellsystemen för olika framtida tidpunkter. Värdet på parametern påverkar

sedan kostnaden per körd km i bil.

De parametervärden för utvecklingen av den genomsnittliga bensinförbrukningen

som ansätts för referensalternativen bör emellertid vara konsistenta med den i resp

referensalternativ antagna utvecklingen av hushållsinkomster, bränslekostnader,

konsumenternas värderingar av olika bilegenskaper, t ex säkerhet, teknikutveck-

ling avseende motorers energieffektivitet etc. Idealt sett borde därför denna para-

meter bestämmas endogent i modellsystemet, vilket alltså inte sker idag.

Ett liknande resonemang kan föras när det gäller den framtida utvecklingen av

beläggningsgrad i bilarna, som är en väsentlig kostnadspåverkande faktor vid val

mellan färdsätt för olika reseändamål. Denna faktor kan på många olika sätt antas

samspela med drivmedelskostnader, inkomster, utbud av kollektivtrafik mm.

I avsaknad av utvecklade och med de nationella modellsystemen integrerade

modeller för vissa väsentliga parametrar, som påverkar resultaten av beräkning-

arna med modellsystemen, måste parametervärden för referensscenariernas fram-

tida tidpunkter bedömas "exogent" på ett rimligt kvalificerat sätt. De bedömningar

som gjorts bör uppfattas som värden, som är konsistenta med den allmänna

utvecklingen i respektive referensscenario.

Referensscenarierna skall bygga på "oförändrad politik". De bedömningar som

görs av framtida parametervärden i modellerna är därför inte ett uttryck för någon

särskild "anteciperad" och jämfört med utgångsläget ändrad trafikpolitik, miljö-

politik eller skattepolitik, även om t ex en del av en antagen autonom förändring

av den specifika bensinförbrukningen eventuellt kan uppfattas som ett uttryck för

vissa av "bilmarknaden" anteciperade prishöjningar på bensin, som beror på t ex

marknadens föreställningar om att COZ-Skatterna kommer att höjas i framtiden.

Detta är ett problem som under alla omständigheter är svårhanterligt.

Analysen i denna studie av Vilka prisförändringar på drivmedel som är nödvändiga

för att uppnå specificerade mål för COZ-utsläppen bygger på elasticiteter. Vid en

elasticitetsanalys är det i viss mån möjligt att, om man så önskar och empiriskt

underlag finns, separera del-elasticiteter för vissa slag av anpassningar. I princip

ger dock elasticitetsansatsen, så som elasticiteten oftast är skattad, en total effekt
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på t ex transportarbetet av t ex en bensinprisförändring, och denna effekt är i all-

mänhet resultatet av en mängd olika anpassningar från trafikanternas sida, som det

kan vara svårt att i detalj specificera.

1.3 Rapportens disposition

I kapitel 2 en grov Översikt över COZ-utsläppen globalt och i Sverige och hur de

har utvecklats under de senaste decennierna. Några olika skattningar av den

svenska transportsektorns COz-utsläpp redovisas också.

I kapitel 3 redovisas några av deprognoser för de framtida COZ-utsläppen från

den svenska transportsektorn som föreligger, nämligen trafikverkens miljörap-

porter och Nutekzs energirapport (COZ-utsläpp beräknas här utifrån de av Nutek

angivna prognosvärdena för användning av olika bränslen för transportsektorn).

Dessutom sammanfattas den norska transportsektorsanalysen som utförts av TÖI

för KLIMA-rapporten.

Våra två referensalternativ redovisas i kapitel 4 med förutsättningar och resultat

när det gäller trafikutveckling och COz-utsläpp.

I kapitel 5 genomförs analysen av de prisförändringar på drivmedel som krävs för

att uppnå i uppdraget specificerade målnivåer för COz-utsläppen och resultatens

innebörd diskuteras.

I kapitel 6 sammanfattas studiens resultat.
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2 UTSLÄPP AV C02 - HITTILLSVARANDE UTVECK-
LING OCH EN LÄGESBESTÄMNING

2.1 Behovet av ett internationellt och sektorsövergripande perspektiv

COZ-emissionerna känner inga nationsgränser; de är genuint internationella till sin

karaktär och de hotfulla verkningarna globala. Inte heller är COz-emissionerna

bundna till någon enstaka sektor i samhället, utan många sektorer bidrar till pro-

blemet.

En effektiv politik mot COZ-utsläppen bör därför vara internationell och inom

varje land sektorsövergripande. Samhällsekonomisk effektivitet fordrar att mar-

ginalkostnaderna för en given minskning av COZ-utsläppen (globalt sett) är lika,

och detta villkor gäller också i det snävare nationella perspektivet mellan sektorer.

Ett känt sätt att bidra till att en sådan effektiv lösning kan uppnås är att alla

"aktörer" konfronteras med samma pris för ett givet COz-utsläpp.

De många problem som en sådan internationell och sektorsövergripande ansats för

med sig skall inte diskuteras här. Genom att betrakta C02-utsläppens omfattning

internationellt och nationellt ges emellertid ett nödvändigt kompletterande pers-

pektiv på diskussionen om åtgärder mot COz-utsläppen inom den svenska trans-

portsektorn. I detta kapitel ges därför en summarisk översikt över globala och na-

tionella C02-utsläpp.

2.2 Globala COz-utsläpp

Under en period ersattes den för energiförsörjningen omfattande användningen av

kol med olja, gas och el. "Rena bränslen" och i många avseenden mindre re-

surskrävande energibärare ersatte de smutsiga och arbetskrävande.

"Oljekriserna" under 70-talet ledde så till föreställningar om en ständig "Knapphet

på energi" och att man måste räkna med långsiktigt stigande energipriser, då för-

råden av fossila bränslen är ändliga; allt sämre fyndigheter måste tas i anspråk,

vilket innebär långsiktigt stigande marginalkostnader. Också alternativ teknik

innebär högre marginalkostnader.
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OECD-ländernas stora beroende av politiska "krishärdar" för sin energiförsörjning

ledde till att det i de flesta länder blev ett politiskt mål att minska beroendet av

importerad energi främst genom minskat oljeberoende. Stora satsningar gjordes

därför på kärnkraft och även på biobränslen. Oljeprospektering i nya områden blev

lönsam under oljekrisens dagar. Förberedelser gjordes för exploatering av

fyndigheter av tjärsand i USA rn fl platser.

Det visade sig emellertid snart att betydande anpassningar skedde såväl på ut-

budssidan som på efterfrågesidan hos länder med stor energiförbrukning. Pro-

blemet med "energiknapphet" tedde sig efterhand allt mindre akut och tonades

därför ned mer och mer.

Världsproduktionen av elektrisk energi nästan fördubblades mellan 1975 och 1989

( en ökning med drygt 4 %/år totalt, ökningen per capita var knappt 2 %/år). Av

den absoluta totala ökningen på nära 5000 TWh under dessa 14 år svarade vatten-

kraft för nära 1000 TWh och kärnkraft för drygt 1500 TWh. Hälften av den ökade

elproduktionen skedde därför med fossila bränslen.

De fossila bränslenas dominerande roll i världens (registrerade) energiförsörjning

har inte nämnvärt förändrats under perioden 1973-1989 i ett globalt perspektiv,

vilket framgår av tabell 2.1 nedan.

Tabell 2.1 Den globala energiförsörjningen 1973 och 1989

Källa: SCB, Statistisk årsbok 1979,1993

    

1973 1989 1989 andel
Twh %

, energinneh
Råolja (10°6ton) 2.781 2.952 32.000 38
Stenkol( 10 ton) 2.212 3.474 28.100 34
Naturgas (Twh) (12.700) (19.600) 19.600 23
El-vattenkraft 2.094 3

El-kärnkraft 1 .8 84 2
Summa 83.700 100

Andel fossil tillförsel 95%
[Bensin (106 ton) 510 729 7.300]

 

Den svenska utvecklingen sedan slutet av 70-talet kännetecknas till skillnad från

den globala, dels av att den totala energitillförseln fallit något, dels av att andelen

fossila bränslen har minskat från nära tre fjärdedelar till hälften. Användningen av

olja har i det närmaste halverats. Kärnkraften har givit ett betydande tillskott lik-

som användningen av lutar, träbränslen och sopförbränning.
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Tabell 2.2 Svensk tillförsel av energi ( 1000 Terajoule TJ)

Källa: SCB, Statistisk årsbok 1979,1993

   

1978 1991
TJ % TJ %

Olja 1.135 70 651 42
Träbränsle, lut, sop 132 8 251 16

Fjärrvärme - 25 1
Kol, koks 65 4 102 7
Naturgas, stadsgas - - 26 2
Vattenkraft och
kärnbränsle(netto) 290 1 8 501 32
Summa 1.622 100 1.556 100
Andel fossil tillförsel 74 5 1

  

Den svenska fossila energitillförseln motsvarar 0,3 % av den globala tillförseln

medan den svenska folkmängden endast utgör drygt 0,1 % av jordens befolkning.

Ett nytt orosmoln tornade emellertid snart upp sig efter energikriserna - klimat-

gasernas effekt på det globala klimatet. Stor oenighet rådde länge om COz-pro-

blemets existens men en viss enighet uppstod så småningom om att det verkligen

fanns ett problem. Fortsatt omvandling av fossilt bundet kol till fri koldioxid i

atmosfären skulle kunna leda till globala temperaturhöjningar genom

"växthuseffekten", vilket skulle förändra klimatet på jorden. Stora landområden

skulle svämmas över genom att världshaven skulle stiga på grund av avsmält-

ningen av landisarna, klimatet skulle förändras dramatiskt etc.

Från att ha betraktats som en helt oförarglig, "naturenlig", emission blir nu C02-

utsläppen (+ vissa andra "klimatgaser") ett stort problem. Energitillgången i sig

upplevs däremot inte längre som omedelbart problematisk efter de anpassningar,

som föranleddes av "oljekriserna", utan det centrala problemet är det faktum, att

en helt dominerande del av de moderna samhällenas energiomsättning innebär

förbränning av fossila bränslen (se tabell 2.1 ovan), som frigör C02 till atmosfä-

ren. Även om effekterna på lång sikt inte är helt kända bjuder

"försiktighetsprincipen" att tillskotten av C02 till atmosfären bringas under kon-

troll i ett globalt perspektiv.

I Sverige diskuteras därför i ett internationellt samarbete ett första etappmål som

innebär oförändrade svenska COz-utsläpp till år 2000 jämfört med 1990. Denna

studie utgör ett led i analysen av innebördi och konsekvenser av att omsätta

svenska nationella COz-mål i delmål för transportsektorn.
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Översikten i tabell 2.1 visar att fossilbränsleanvändningen har fortsatt att öka

under perioden 1973 - 1989; ett energivägt index för användningen av kol och olja

har under 16-årsperioden ökat med i genomsnitt 1,4 %/år eller med totalt 25 %.

Härtill kommer att den globala naturgasanvändningen har ökat med drygt 50 %

under samma period. Tillskotten från vattenkraften och kärnkraften är i det

närmaste försumbara i sammanhanget.

Med användning av uppgifterna i tabell 2.1 kan den genomsnittliga fossil-

bränslekvantiteten per person och år för hela jordens befolkning på ca sex mdr be-

räknas. Den uppgår till mer än ett ton fossilbränsle motsvarande ungefär 10 000

kaperson och år.

2.3 Svenska C02-utsläpp

De samlade COZ-utsläppen till luft i Sverige uppgår enligt SCB (SM Na18 SM

9301) år 1990 till 59.350 tusen ton. Motsvarande värde 1980 var 82.010 tusen ton,

vilket innebär att utsläppen minskat med 30 %. Under samma period har BNP

vuxit med 21 %.

Utvecklingen av samfärdselns COz-utsläpp framgår av följ ande tabell 2.3:

    

Tabell 2.3 C02 -emissioner i Sverige från samfärdseln.

(Källa SCB Na 18 SM 9301). (Miljoner ton C02)

1980 1990 1991

Vägtrafik 13,1 15,7 15,5

Övrig samfärdsel 8,9 10,0 9,9

Spårtrafik
Summa 21,9 25,7 25,4
Samfärdselns andel
av totala C02- _
utsläpp 27% 43% 43%

 

Anm. Avrundningsfel förekommer.
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3 FRAMTIDA COz-UTSLÄPP - NÅGRA AKTUELLA PROG-

NOSER

3.1 Prognosernas syften och uppläggning

I detta kapitel redovisas tre aktuella prognoser för trafikarbete, drivmedelsan-

vändning och COz-utsläpp, två svenska och en norsk.

De svenska prognoserna är Nutekzs energirapport 1993 respektive trañkverkens

miljörapport 1992 (publicerad 1993-09-01). Bägge dessa prognoser utgör led i

respektive myndigheters löpande rapporteringsuppgifter.

Trafikverkens miljörapport är ett led i den löpande uppföljning av trafikens

miljöeffekter, som verken gör för att fullgöra sitt enskilda och gemensamma

miljöansvar för trafiksektorn. Årets miljörapport är den andra i ordningen och

rapporteringen har ännu inte funnit sina definitiva former t ex när det gäller sam-

ordning med framtidsbedömningar för andra ändamål inom resp trafikverk.

Miljörapporten innehåller dels prognoser för olika emissioner dels en diskussion

av olika åtgärder och dessas verkningar. För oss är prognoserna mest intressanta.

De bygger på en bedömd "mest sannolik" ekonomisk utveckling som omsätts i en

motsvarande utveckling av transportarbetet. Genom applicering av emissions-

faktorer, vars utveckling prognosticeras över tiden, beräknas olika slag av emis-

sioner vid intressanta framtida tidpunkter.

Nutekzs energirapport tas fram årligen på regeringens uppdrag för att redovisa och

utvärdera omställningen och utvecklingen av energisystemet i Sverige. I Nutekzs

uppdrag ingår också att redovisa användningen av fossila bränslen resp

biobränslen. För vår studie är Nutekzs behandling av utvecklingen inom trans-

portsektorn av särskilt intresse. Nutekzs metod i transportsektorstudien är att foku-

sera aggregerad drivmedelsförbrukning för olika delar av transportsektorn och

prognosticera utveckling av dessa var för sig. Viktiga ingångsantaganden för

prognoserna är utvecklingen av BNP, hushållens inkomster, produktion, samt ut-

vecklingen av bränslepriserna och av drivmedelsförbrukningen/fordonskilometer.

Den norska transportsektorstudien syftar till att analysera verkningarna av en en-

hetlig COz-avgift på olika samhällssektorer i Norge. Studien visar att de anpass-

ningar som kan förväntas ske i transportsektorn är relativt små vid en enhetlig
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sektorsövergripande COz-avgift. Studien visar att anpassningskostnaderna blir

högre än nödvändigt för samhällsekonomien om transportsektorn tvingas till

samma procentuella anpassning som andra sektorer.

3.2 Trafikverkens miljörapport 1992

Trafikverkens gemensamma miljörapport avser att ge en sammanfattande analys

av trafiksektorns möjligheter att klara de nationella målen för utsläpp till luft.

Miljörapporten bygger på underlagsrapporter från respektive trafikverk.

Emissionsprognoserna i miljörapporten uppges dels bygga på emissionsfaktorer

enligt VTI 1992 och 1993 dels på Banverkets och Vägverkets senaste prognoser.

I nedanstående tabell jämförs de i miljörapporten angivna värdena för trafiktillväxt

med motsvarande värden i Banverkets, Vägverkets och VTI:s senaste prog-

nosrapport (BV P 1993:4).

M Trafikutveckling till 2005 enligt trafikverkens gemensamma miljö-

rapport jämfört med senaste prognos från BV, VV, VTI. 1990 =

100

 

2005 2005
Miljörapporten BV mfl

-Persontransportarbete

på väg (personkm) 1191) 117
därav:
* långväga resor (>100 km) - 129
* kortväga resor (<100 km) - 112

-Godstransportarbete
på väg (tonkm) 1 18 125
därav:
* kortväga transporter 124
* långväga transporter 126

 

1) Värdet framräknat från 1989 till 1990 med den i VTI transportstatistik angivna relativa för-
ändringen av persontransportarbetet på väg mellan dessa år.

Av tabellen framgår att den totala prognosticerade ökningen av persontransport-

.arbetet på väg i miljörapporten ligger något över motsvarande värde för trafik-

verkens och VTI:s senaste prognosrapport, medan prognosen för utvecklingen av

godstransportarbetet på väg ligger betydligt lägre i miljörapporten. BNP-utveck-

lingen mellan 1990 och 2005- antas i BV/VV/VTI prognosen vara i genomsnitt

+1,5 %/år med en lägre tillväxttakt i början av perioden och en högre under den

senare delen.
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I miljörapporten anges (bilaga 2) att trafikverkens prognos inte har tagit hänsyn

till bensinprishöjningen vid årsskiftet 92/93. Diskussionen i avsnitt 4.4 nedan

visar att de prisantaganden, som gjorts i trafikverkens bakomliggande prognoser

snarare ligger i överkant än i underkant inräknat prishöjningarna vid årskiftet

92/93. Det finns därför ingen anledning att förmoda att trafikverkens prognos

överskattar vägtrafikutvecklingen på grund av att bensinprisutvecklingen under-

skattats.

Trafikverkens miljörapport sammanfattar prognosen för COz-utsläppen enligt

följande tabell:

Tabell 3.2 COz-utsläpp från transportsektorn (miljoner ton) enligt trafik-

verkens miljörapport 1992 (1993-09)

  

Ãi Väg Sjö Luft Spår Mål Summa

1990 18 2,8 1,5 0,1 22,0 22,0

2000 19 2,5 1,8 0,1 22,0 23,4

2005 19 0,2 24

2010 20 0,2 24

 

Vi har inte ur miljörapporterna kunnat utläsa de exakta antaganden om utveck-

lingen av emissonsfaktorer för t ex vägtrafiken med avseende på C02, som rap-

portens beräkningar bygger på.

Om emellertid transportarbetet på väg enligt miljörapporten växer med 19 %

mellan 1990 och 2005 (se tabellen ovan) så innebär den prognosticerade ökningen

av emissionerna med 5,5 % att de genomsnittliga emissionerna per fordonskm

under samma period minskar med nära 13 % eller från ett genomsnitt år 1990 på

ca 0,93 l/mil (1,01 enligt TPR) till 0,82 l/mil år 2005 (under förutsättning att för-

ändringarna sker i lika proportioner mellan person- och godstrafik på väg).

Detta kan jämföras med utvecklingen under femtonårsperioden 1975 - 1990, då

bilparkens genomsnittliga bensinförbrukning i liter/mil minskade med 5 a 6 %,

vilket innebär en årlig förändringstakt på nära 0,4 %/år. Den implicita förändrings-

takten enligt miljörapporten är drygt 0,8 %/år. Rapporten redovisar inte de driv-

krafter som antas ligga bakom denna accelererade utveckling.
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3.3 Nutek:s energirapport 1993

Inom ramen för sitt uppdrag från regeringen att årligen utvärdera det svenska

energipolitiska programmet och att bedöma den framtida elförsörjningen, gör

NUTEK prognoser för den framtida utvecklingen av utvecklingen av efterfrågan

och tillförsel av energi totalt och inom olika samhällssektorer, bl a för transport-

sektorn. (NUTEK, Energirapport 1993, B 1993:6).

Nutek:s sektorsvisa framtidsbedömningar bygger på vissa gemensamma antagan-

den för den ekonomiska utvecklingen, energi- och miljöbeskattning och energi-

priser i Sverige för olika energislag.

Vissa av de antaganden om den övergripande ekonomiska utvecklingen och för

prisutvecklingen för drivmedel för perioden 1993-2005, som gjorts av Nutek

framgår av tabell 3.3 nedan. BNP antas växa med 2,7 %/år i högalternativet och

0,7 %/år i lågalternativet. Den antagna utvecklingen för BNP, privat konsumtion

och industriproduktion jämförs i tabellen med perioderna 1980-89 resp 1986-95.

Tabell 3.3 Nutek:s energirapport 1993; vissa prognosförutsättningar

  

1980-89 1986-95*) 1992 1993-2005
% per år % per år Hög Låg

BNP 1,8 0,7 2,7 0,7
Privat konsumtion 0,4 3,0 1,1
Industriproduktion 1,9 1,1 3,0 1,1
Energibeskattning

Råolja USD/fat(92 års

prisnivå) 193) 30 24

SEK/USD 5,8 7,04) 7,04)
Drivmedelspriser 1)

-Bensin, inkl moms 6,652) 8,31 7,85

-Diesel ex moms 3,942) 4,74 4,32

 

*) Baserat på KIzs rapport Konjunkturläget Hösten 1993

1) Drivmedelspriserna (1992 års prisnivå) för 2005 inbegriper alla skatteförändringar till och med
1.1 1993, men inga ytterligare skatteförändringar under perioden 1993-2005

2) Priserna för 1992 är ett genomsnitt för året

3) Råoljepriserna har gått ned sedan 1992 till en nivå kring 14 USD/fat i början av 1994. Denna
prisnivå anses dock allmänt vara tillfälligt låg. KI bedömer att prisnivån i slutet av 1995 ligger på
ca 19 USD/fat.

4) Avser dollarkursen 2005.
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Nutek betonar osäkerheten i bedömningarna av den framtida utvecklingen.

Utvecklingsalternativet "Hög" samlar upp ett antal olika parameterantaganden,

som står för en gynnsam ekonomisk tillväxt t ex höga bränslepriser, snabb BNP-Å

tillväxt, större industriproduktion etc. Alternativet "Låg" innebär en utveckling

med lägre utvecklingstakt för dessa variabler.

Den för oss i detta sammanhang mest intressanta delen av Nutekzs rapport gäller

bedömningarna för transportsektorns utveckling till år 2005 mot bakgrund av de i

tabellen ovan redovisade antagandena.

I denna del inleds rapporten med en diskussion av utvecklingen under de senaste

åren, där bl a vissa tillfälliga tidsförskjutningar i drivmedelsanvändningen till följd

av lagring före skattehöjningar uppmärksammas. Rapporten belyser också olika

drivmedels konkurrenskraft inom transportsektorn. NUTEK:s diskussion av denna

fråga baseras i huvudsak pårapporten "Life of Fuels", (Ecotraffic AB 1992).

Nutek drar slutsatsen att en spontan övergång från bensin och diesel till alternativa

drivmedel är ytterst osannolik under prognosperioden (-2005).

I tabell 3.2 nedan redovisas Nutekzs bedömningar av transportsektorns framtida

bränsleanvändning för de två ekonomiska utvecklingsalternativen "låg" resp "hög"

som beskrivits ovan.

Tabell 3.4 Framtidsbedömningar för transportsektorns energianvändning enligt

     

Nutek 1993
Leverans Hög Låg
19921) %/år 2005 %/år 2005

Genomsnittlig
bränsleförbrukning
-Personbil 1,00 -0,5 0,94 -0,35 0,96
-Lastbil -0,5 -0,4

Bensin 106 m3 5,9 +1,0 6,7 +0,3 6,1

Diesel 106 m3 2,1 +1,5 2,5 +0,7 2,3

Flygbränsle 106 m3 1,0 +2,5 1,4 +1,3 1,2

E1, TWh 2,4 +1,6 2,9 +1,1 2,8

Totalt TWh 85,0 +1,3 101,0 +0,5 91,1
Utrikes sjöfart:
Diesel 0,02 +12 0,1 +10,1 0,08
E01 0,2 +2,9 0,3 +0,5 0,2
E02-5 0,8 +0,8 0,9 +0,5 0,9
Tot utrikes sjöfart TWh 10,7 +1,6 13,2 +0,9 12,0

1) På grund av lageruppbyggnad var användningen 1992 av diesel och bensin betydligt lägre än leveranserna. Vid

beräkningen av procentuella förändringstal har den skattade lageruppbyggnaden först dragits bort
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Nutekzs prognos innebär att användningen av såväl bensin som diesel växer

väsentligt långsammare än BNP, privat konsumtion och industriproduktion i

bägge scenarierna. Under närmast föregående decennier har bensinförbrukningen

utvecklats ungefär i takt med eller något starkare än BNP.

I högtillväxtscenariet växer bensinförbrukningen till år 2005 med drygt 13 procent

motsvarande en procent per år medan den privata konsumtionen växer med tre

procent per år. Bilparkens genomsnittliga specifika bensinförbrukning förutses

minska från 1,0 l/mil till 0,94 l/mil Vilket motsvarar en årlig minskning med 0,5

procent per år. Det innebär att trafikarbetet (fordonskm) med bensindrivna bilar

väntas växa med ca 1,5 procent/år vilket är hälften av den privata konsumtionens

tillväxttakt. Bensinpriserna till konsument antas stiga med 25 % under perioden

1992-2005 i högtillväxtscenariet vilket motsvarar en genomsnittlig årlig prissteg-

ringstakt på 1,7 procent.

Genom tillämpning av specifika emissionsfaktorer avseende C02 för olika bräns-

len på de värden som anges i tabell 3.4 ovan kan Nutekzs prognos för bränsle-

användningen översättas till en emissionsprognos för C02. Resultatet redovisas i

tabell 3.5 nedan.

VTI RAPPORT 395



19

Tabell 3.5 Prognos för COZ-utsläppen från transportsektorn baserade på

Nutekzs energirapport 1993 och egna beräkningar

 

COz-utsläpp

     

(Mton/år) Kvot Kvot
Bränsle Ton CO /m3 1992 2005 2005 2005 2005

(TNO 1992) Låg Hög Låg Hög
Bensin 2,32 13,69 14,15 15,54 1,03 1,14

Diesel 2,58 5,42 5,93 6,45 1,09 1,19

Flygbränsle 2,28 2,28 2,74 3,19 1,20 1,40
(kerosine)

(E1, TWh) (2,4) (2,8) (29)
(C0 -utsläpp vid
fosm prod. el) (1,50) (1,8) (1,8)
Summa 21,39 22,82 25,18 1,07 1,18

Utrikes sjöfart

Diesel 2,55 0,05 0,20 0,26

E01 2,58 0,52 0,52 0,77

Eo 2-5 2,5 2,00 2,13 2,20
Totalt sjöfart - 2,57 2,85 3,23 1,11 1,26
Summa COZ-utsläpp hela
transportsektorn - 23 ,96 25 ,67 28,41 1,07 1 , 18

 

Vid den lägre tillväxten kan således enligt Nutek 1993, COz-utsläppen från trans-

portsektorn komma att bli nära oförändrade år 2000 jämfört med 1992 på grund av

den låga tillväxttakten vid periodens början. Utsläppsnivån för 1992 torde dock

ligga över 1990 års nivå, som är referensår för de tentativa nationella målen för

COz-utsläpp. Ett mål om oförändrad utsläppsnivå för transportsektorn torde därför

inte uppnås utan särskilda åtgärder ens vid alternativet "låg" enligt Nutekzs

prognos. Vid det högre tillväxtalternativet ligger utsläppen betydligt över mål-

nivån.

Vi påminner om att Nutek-prognosen bygger på oförändrade bränsleskatter och att

inga särskilda styrmedel sätts in för att t ex stimulera införandet av biobaserade

bränslen eller för att påverka fördelningen på transportslag och färdmedel. De an-

passningsmekanismer som finns inkluderade i prognosen tycks vara en viss suc-

cessiv sänkning av bilparkens genomsnittliga bränsleförbrukning resp den an-

passning av det totala transportarbetet, som följer av utveckling av inkomster,

BNP och drivmedelspriserll

 

1) Som har framgått av tabell 3.3 ovan stiger drivmedelspriserna enligt NUTEKs bedömning dels
på grund av stigande råoljepriser dels till följd av en jämfört med 1992 års nivå stigande
döllarkurs.
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3.4 Den norska KLIMA-rapporten

I den norska KLIMA-rapporten belyses utsläppen av klimatgaser från olika sek-

torer i det norska samhället. Som ett led i detta arbete har en omfattande trans-

portsektoranalys genomförts av TÖI. Resultatet av analysen redovisas översiktligt

i KLIMA-rapporten, 8.6, och mera i detalj i TÖI l991a, och TÖI 1992a.

För analysen av den framtida persontransportefterfrågan utnyttjar TÖI ett relativt

nyutvecklat modellsystem bestående av fyra delmodeller nämligen modeller för

1) KÖrkortsinnehav

2) Bilinnehav/bilanvändning

3) Kortväga resor

4) Långväga resor

Samtliga modeller är skattade på ca 4000 hushållsintervjuer från den norska na-

tionella resvaneundersökningen 1984-85 med utnyttjande av kompletterande

transportutbudsdata för resor i urvalet, som kodats på de direkta observationerna.

Uppräkning till nationell nivå har skett med den s k "sample enumeration" tekni-

ken.

Strukturen och metoden i det norska nationella modellsystemet är sålunda mycket

lik motsvarande svenska modellsystem. En väsentlig skillnad mellan de svenska

respektive norska modellsystemen föreligger när det gäller implicita bensinpris-

elasticiteter. Medan det svenska modellsystemet för långväga resor har en kort-

siktig inkomstelasticitet för personkm med bil som ungefärligen överensstämmer

med den norska (ca +0,5) skattas den norska kortsiktiga bensinpriselasticiteten för

personkm med bil till 0,7*-0,25 =-0,18, medan motsvarande svenska värde är -

0,04.

Den norska modellen för godstransportefterfrågan, som utnyttjats för KLIMA-

studien är en "modal-Split modell av translogtyp skattad på aggregerade data från

de norska nationalräkenskaperna. Den norska modellen är en anpassning av en

modell, som utvecklats av Oum 1979 för Kanada. Modellen skattar utgiftsandelar

för de fyra transportslagen järnväg, sjöfart, flyg och vägtransport (exklusive

egenregi-transporter).
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TÖI:s transportsektorsanalys belyser skillnaden i utveckling av transportarbete,

trafikarbete och emissioner vid två scenarier för perioden 1985-2025 nämligen

-referensaltemativet (R)

-COz-avgiftsalternativet (C)

Bägge scenarierna bygger på samma antaganden om makroekonomisk och demo-

grafisk utveckling. I COZ-avgiftsalternativet antas en successiv upptrappning ske

av en avgift på COz-utsläpp till avgiftsnivån 1 Nkr/kg C02-utsläpp 2025, vilket

motsvarar en avgift på 2,31 Nkr/liter bensin respektive 2,58 Nkr/liter diesel. Som

jämförelse kan nämnas att den svenska COz-skatten på bensin 1994-01-01 uppgår

till 0,77 sek/l och på diesel till 0,957 sek/lit. COz-avgiftsscenariet innebär således

en COz-avgiftsnivå på ca tre gånger den nuvarande svenska nivån.

I referensalternativet antas skatter och miljöavgifter förbli oförändrade.

De gemensamma förutsättningarna för de två alternativen i den norska studien

sammanfattas i följande tabell:
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Tabell 3.6 Förutsättningar _för referensalternativet och COz-avgiftsalternativet i
den norska studien. (källa TOI 199la)

(Siffror i tabellen anger genomsnittliga årliga procentuella förändringar per period resp
index för värdet respektive år. 1988 = 100 såvida inte annat anges)

  

1988 1988- 2000 2000- 2025
2000 2025

Gemensamma:

BNP 100 +2,0 127 2,0 211

Privat konsumtion 100 +2,0 127 2,0 21 1

Folkmängd 100 +0,17 102 +0,17 106

Sysselsättning 100 +0,7 109 -0,12 106

Bruttoinvest i sam-
färdsel Tillräcinga för oförändrad standard på transportutbudet vid

stigande efterfrågan

Urbaniserings grad Oförändrad under perioden

Hushållsstorlek
(personer/hushåll) 2,60 -0,35 -0,35 2,23

Andel enpersons-
hushåll (%) 28 i 34

Prisutveckling för drivmedel vissa transporttjänster:

  

1988 198 8- 2000 2000- 2025
2000 2025

Bensinpris:
-R-alternativet 100 1 10 1 15
-COZ-avgiftsalternativet 100 123 185

Dieselpris:
-R-alternativet 100 1 24 170
-COz-avgiftsalternativet 100 163 321

Priser på kollektivtransport:

-R- alternativet
(alla färdmedel) 100 95 +0,4 105

-COz-avgiftsalternativet
-spårtrafik 100 95 106
-färjor 100 98 125
-passagerarbåt 100 98 126
-flyg 100 96 1 15
-buss 100 96 112

 

De makroekonomiska tillväxtantaganden som ligger till grund för den norska

.studien ligger i nivå med det högre tillväxtalternativ som VTI använder i denna

studie, d v s kring två procents årlig tillväxt för såväl BNP som privat konsumtion

(betr. de makroekonomiska förutsättningarna för referensalternativen i denna

studie se vidare avsnitt 4.3 nedan).

VTI RAPPORT 395



23

Bränsleprisutvecklingen i R-alternativet i den norska studien är väsentligt lägre än

vad vi kommer att utgå ifrån för referensalternativen i denna studie. (se avsnitt

4.4). En närmare förklaring saknas dock i den norska studien till den relativt

blygsamma prisstegringstakten som antagits för bensin.

Resultatet av den norska analysen sammanfattas kort i följ ande tabell:

Tabell 3.7 Sammanfattnin av beräkning av CO -utslä p i den norska KLIMA:
rapporten.(Ref IMA, TOI 1991a). ndex or COz-utsläpp 1 scenario

  

R resp C för 2000 och 2025.

1985/87 2000 2000 2025 2025
R C R C

Alla inrikes transporter 100 1 12 105 15 8 131

Persontransport
-Personbilar 100 1 10 102 140 1 13
-andra färdsätt 100 1 17 1 14 189 162

Godstransport 100 1 14 105 180 153

 

Den norska studien visar att i ett referensscenario där bensinpriserna endast stiger

långsamt i reala termer medan dieselpriserna stiger med 1,5-2,0 % per år, kommer

de samlade COZ-utsläppen från den norska transportsektorn att öka från 1985/87

med 12 % till år 2000 och med 58 % till år 2025.

Om en skatt på COz-utsläpp införs successivt till år 2025 för att då uppgå till 1

Nkr/kg COz-utsläpp (vilket är tre gånger den nuvarande svenska nivån), kommer

den norska transportsektorns samlade COZ-utsläpp att växa med 5 % till år 2000

och med 31 % till år 2025. Den viktiga frågan för omfattningen av de anpass-

ningar som sker vid en höjning av COz-avgiften är dock den relativa prishöj-

ningen till följd av skatten, vilken bl a beror på den totala drivmedelsskatten i

utgångsläget. Denna fråga har tyvärr inte kunnat belysas i denna studie.

Den norska studien tar hänsyn till anpassningar genom förnyelse av personbils-

parken, anpassning av målpunkter, resefrekvens och färdmedel. För godstrans-

porter sker anpassningar genom omfördelning mellan färdmedel, (Vilket endast

kan ske i mycket begränsad omfattning) och genom ökande fraktprisers inverkan

på transportvolymen. Ingen återkoppling finns från transportsektorn till samhälls-

utvecklingen i övrigt.
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3.5 En kort kommentar till de redovisade prognoserna för COz-ut-

släpp

Sammanställningen av COZ-emissionsprognoser i detta kapitel indikerar att C02-

utsläppen fortsätter att växa även vid en mycket långsam ekonomisk utveckling.

Vid en starkare ekonomisk utveckling kring trendvärdet för BNP-utvecklingen

under de gångna två decennierna (+1,9 %/år) kan COZ-utsläppen från transport-

sektorn komma att växa med nära 20 % till 2005 jämfört med 1990 års nivå om

inga åtgärder sätts in.

Den norska studien visar, att även om COz-avgiften successivt trappas upp till

nivån en Nkr/kg COZ-utsläpp till 2025 (Vilket motsvarar en COz-avgift på ca 2,50

Nkr/liter bensin), så kommer COz-utsläppen ändå att växa med fem procent till år

2005 och med över 30 % till år 2025.

I kapitel 5 återkommer vi till frågan om hur höga dessa avgifter kan tänkas behöva

vara i Sverige för att uppnå bestämda målnivåer för COQ-utsläppen.
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4 REFERENSPROGNOS - TVÅ UTVECKLINGSALTERNATIV

4.1 Referensprognosens syfte

Analysen av de prisförändringar på drivmedel som krävs för att uppnå vissa spe-

cificerade målnivåer när det gäller COZ-utsläpp måste utgå ifrån en bild av hur

utvecklingen skulle te sig utan dessa prisförändringar. Storleken av de nödvändiga

förändringarna bestäms bl a av styrkan i de mekanismer som driver utvecklingen i

motsatt eller samma riktning som den önskade.

Den eller de framtidsbilder som för olika tidpunkter bildar utgångspunkt för ana-

lysen av effekter av olika prisförändringar på drivmedel, kallar vi referensalter-

nativ eller referensprognoser. Referensalternativen beskriver olika banor som ut-

vecklingen inom transportsektorn kan ta under olika antaganden främst om den

ekonomiska utvecklingen.

Vi har, som tidigare nämnts, valt att arbeta med två referensalternativ, vilka be-

tingas av skilda antaganden om den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Motivet

för detta är att skapa möjlighet att referera till:

dels ett utvecklingsalternativ som skulle kunna betraktas som troligt/konservativt

med hänsyn till erfarenheterna från de senaste decenniemas svenska ut-

veckling,

dels ett referensalternativ som kan betraktas som framgångsrikt/optimistiskt när

det gäller ekonomisk utveckling under de kommande decennierna och som

därför skulle innebära något av ett trendbrott. Meningarna kan vara delade

om realismen i ett sådant alternativ, men för denna studie ger det den

ytterligare fördelen, att det beskriver en utvecklingsbana, som om den för-

verkligas, skulle ställa stora krav på åtgärder för att uppfylla COZ-målen.

Härigenom bidrar ett sådant utvecklingsalternativ till att belysa spänn-

vidden av kraven på tänkbara åtgärder.

Referensalternativen och de bakomliggande antagandena för dem beskrivs när-

mare i följande avsnitt i detta kapitel.
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4.2 Uppläggning och metod

De modellsystem för person- och godstrafik som används i denna studiez) för att

generera referensbilderna för det svenska transportsystemet är "komparativt sta-

tiska" till sin karaktär. Detta innebär att anpassningsprocessers (dynamiska) för-

lopp över tiden inte behandlas. Referensbilderna över transportsystemet för fram-

tida tidpunkter kan därför betraktas som en uppsättning alternativa jämviktslägen

för transportsystemet, givet Vissa exogent bestämda ramvillkor och givet de mo-

deller som specificerats och de parametrar som estimerats eller ansatts.

Anpassningsprocesserna i transportsystemet antas inte vara begränsande när det

gäller att uppnå nya jämviktslägen vid någon viss framtida tidpunkt. Samtliga

persontransportmodeller är estimerade på tvärsnittsdata3). För godstransporter

utnyttjas information av tvärsnittskaraktär för ett utgångsläge som bas för fram-

skrivningar till ett framtida läge.

Kvaliteten i de utsagor om verkningar på transportsystemet av förändrade rambe-

tingelser, som sker med hjälp av modellsystemen, vare sig dessa förändringar

tänkes äga rum momentant eller inträffa vid någon framtida tidpunkt, är som

vanligt beroende på modellspecifikationernas giltighet och på stabiliteten över

tiden i de beteendemönster, som fångats upp i modellerna, genom de parametrar

som estimerats.

För persontransportmodellerna är den generella giltigheten i de beteendemönster,

som fångats i datamaterialet RVU 84/85 av avgörande betydelse, eftersom model-

lerna i allt väsentligt bygger på detta material.4>

För giltigheten i godsmodellens utsagor är stabiliteten i transportmönstret över

tiden samt detta (skattade) transportmönsters (med avseende på relationer, trans-

portslag mm för olika varugrupper) överensstämmelse med det faktiska trans-

portmönstret för ett utgångsår (1990) av stor betydelse.

 

2) De system som används är för långväga persontransporter SAMPLAN/ICZ, för kortväga
persontransporter IREG och för godstransporter ISMOD/VTI-modellen

3)Denna metod överenstämmer praktiskt taget helt med den metod som använts av TÖI vid arbetet
med underlag för Klima-rapporten och Kloekt se TOI l991a, 1992a, 1992b.

4) Överensstämmelsen med den norska ansatsen är här praktiskt taget total, eftersom TÖI:s

modellsystem estimerats på data från den norska resvaneundersökningen 1984/85. Estimeringarna
bygger på drygt 4000 intervjuer.
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En annan betydande källa till osäkerhet i godsmodellens utsagor är beräkningarna

av degodsmängder, som skall transporteras vid leveranser från produktionsställen,

för konsumtionsändamål, som insatsvaror till näringslivet etc vid givna volymer

uttryckta i kronor för respektive område.

Modellsystemen kan antas ge rimligt goda utsagor om verkningarna av förändrade

rambetingelser för transporterna under förutsättning att vissa bakomliggande

strukturer förhåller sig rimligt stabila, och om vissa av de variabler som inte ingår

i modellspecifikationerna (eller variabler vars parameterestimat är mycket osäkra)

inte heller förändras i mera betydande grad.

Den bedömning vi har gjort är att modellsystemen på ett rimligt sätt kan fånga upp

inkomstutvecklingen, näringslivets strukturförändringar och den demografiska

utvecklingen, medan de direkta transportkostnadernas verkningar inte fångas upp

på ett tillfredsställande sätt (i godsmodellen inte alls).

Mot denna bakgrund finner vi det rimligt att utnyttja modellsystemen för att gene-

rera referensscenarierna, för vilka de COz-avgiftsbestämda delarna av transport-

kostnaderna inte förändras särskilt mycket, vare sig absolut eller relativt mellan

transportslagen. I dessa scenarier blir inkomst- och strukturutveckling avgörande
.024. -_L--- -1_1f.- ,, _.1U1 Utvecklingen.

För scenarierna med COz-avgifter som inverkar på drivmedelspriserna och där-

med på transportkostnaderna, är den enda framkomliga vägen att använda elas-

ticitetstal, som t ex kan hämtas från svenska och internationella undersök-

ningar.5)6)

 

5) I den norska studien utnyttjades det nationella modellsystemet även för analysen av

verkningarna av COz-avgifter (COZ-avgiftsbanan) för persontransporter. Även om de implicita

priselasticiteterna i det norska systemet överensstämmer betydligt bättre med andra studier än
motsvarande svenska finns ändå vissa metodproblem med den norska ansatsen, eftersom alla typer

av anpassningar inte finns med i modellen. Anpassningar av körsätt och körhastighet är exempel

på anpassningar som inte finns med. Modellsystemets priselasticiteter kommer därför att vara för

låga.

6) För nyligen genomförda inventeringar av elasticitetsskattningar se t ex Goodwin 1992 och

Franzén 1994.
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4.3 Allmänekonomisk utveckling - förutsättningar i referensprog-

1108611

De två referensalternativen för den allmänekonomiska utvecklingen har tagits

fram i samarbete med Nutek, som bl a har utnyttjat strukturmodellen ISMOD i

arbetet med att ta fram alternativen.

Alternativet med den högre tillväxten (BNP växer +2,25 % per år i genomsnitt

1990-2020) avviker markant från den svenska utvecklingen under 70- och 80-talen

genom en betydligt högre tillväxt, dock långtifrån så hög som under 50- och 60-

talen. Detta alternativ har ändå av bedömare inom Nutek ansetts vara mera realis-

tiskt än alternativet med den lägre tillväxten.

Alternativet med den lägre tillväxten (BNP växer med +1,5 % per år i genomsnitt

under perioden 1990-2020) överenstämmer med det alternativ som trafikverken

använt för den senaste gemensamma prognosen (BV/VV/VTI 1993). Tillväxt-

takten ligger klart under den som har uppnåtts under de gångna tre decennierna.

Den makroekonomiska profilen för de två alternativen framgår av följ ande tabeller

4.1. och 4.2

Tabell 4.1 Makroekonomisk profil för de två referensalternativen.
(Arlig procentuell tillväxt under resp t1dsperiod)

  

Lägre tillväxt (L) Högre tillväxt (H)
Variabel 90- 90- 00- 05- 90- 90- 00- 05-

2020 2000 2005 2020 2020 2000 2005 2020

BNP 1,5 1,1 2,4 1,5 2,3 1,3 3,1 2,6

Privat
konsumtion 1,5 0,7 1,8 1,9 2,7 1,4 3 ,3 3,4

 

\7"FT D ADDnDT QO<
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Tabell 4.2 Relationstal för variabelvärden vid respektive år jämfört med 1990

  

( 1990:100)

Lägre tillväxt (L) Högre tillväxt (H)
Variabel 1990 2000 2005 2020 1990 2000 2005 2020
BNP 100 111 125 156 100 114 133 195

Privat
konsumtion 100 108 118 156 100 115 135 222

Syssel-
sättning 100 95 94 100 97 103

Världshandel 100 127 161 100 196 385

Import 100 139 222 100 180 375

Export 100 194 297 100 220 420

 

I bägge scenarierna antas den offentliga konsumtionen sjunka svagt under hela

perioden 1990-2020, vilket med de tillväxttal som gäller för BNP och vid oför-

ändrade transfereringar medför antingen att det offentliga sparandet ökar

(underskottet minskar) eller att skattetrycket sänks.

Sysselsättningen stiger långsiktigt jämfört med 1990 bara i det högre tillväxt-

alternativet. Eftersom sysselsättningen (se KI dec 1993) sjönk med 11 % under

perioden 1990 - 1993 innebär dock även det lägre alternativet att sysselsättningen

ökar jämfört med läget 1993 med 5 a 6 procentenheter och i det högre tillväxt-

alternativet är man framåt 2015 tillbaka på 1990 års sysselsättningsnivå.

För att få konsistens i den ekonomiska prognosen krävs att man i det lägre till-

växtalternativet antar att världshandeln växer mycket långsamt (under 2 % per år)

vilket skulle innebära ett trendbrott.

I båda alternativen kännetecknas perioden till år 2000 av en jämfört med tidigare

perioder mycket långsam utveckling av BNP och privat konsumtion på grund av

åren med negativ tillväxt under periodens början.
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4.4 Priser på drivmedel

4.4.1 Framtida energipriser och energibeskattning i referensprognoserna - en

bakgrundsdiskussion

Sedan oljekriserna under 70-talet har det varit kutym i Sverige att anta att energi-

priserna på världsmarknaden kommer att stiga långsiktigt. Energipriserna är

praktiskt taget helt bestämda av priserna på fossila bränslen, som svarar för ca

95 % av den globala energitillförseln (1989, se tabell 2.1 ovan).

I Nutekzs Energirapport 1993 diskuteras den internationella bränsleprisutveck-

lingen, och det hävdas att prisutvecklingen är svår att bedöma såväl på kort som

lång sikt. Nutek ger ändå en bedömning i rapporten, som innebär att prisutveck-

lingen på olje- och kolmarknaderna kommer att bli relativt lugn och svänga kring

marknadens långsiktiga trend (Nutek 1993, sid 29).

Nutekzs framtidsbedömning av energiprisernas utveckling betingas av den inter-

nationella ekonomiska utvecklingen. Två scenarier behandlas nämligen "låg"

(avmattning i ekonomin, svag ekonomisk tillväxt, relativt låga bränslepriser) och

"hög" (snabb BNP-tillväxt, hög industriproduktion, relativt höga branslepriser).

Det framgår av scenariernas konstruktion att Nutek uppfattar, att den internatio-

nella bränsleprisutvecklingen drivs från efterfrågesidan. Tankar om ekonomisk

recession/depression framkallade av oljeprischocker som under 70-talet skymtar

inte.

För svensk del är prisutvecklingen för fossilbränslen en funktion av både energi-

priset i dollar och dollarkursen, varför framtidsbedömningar för båda dessa stor-

heter är viktiga vid analyser av priserna på drivmedel i den svenska tranportsek-

torn. Nutek ger följ ande värden (tabell 4.3):

KT'FT n A hnnnr'h nn:-
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Tabell 4.3. InternationellIprisutveckling för fossilbränslen och växelkursutveck-

  

ling SEK/US Prognos Nutek 1993.

1992 1992- 2005 1992- 2005
2005 hög 2005 låg
%Er år % per år

Råolja USD/fat 19 30 24

Ärl. prisändr. %/kvot +3,5 1,58 +1,8 1,26

Kol USD/ton 47 61 56

SEK/USD 5,8 7,0 7,0

Båolja SEK/fat 110 210 168
Arl. prisändr.%/kvot +5,1 1,91 +3,3 1,53

 

Källa. Nutekzs energirapport 1993

Nutek bedömer således att de svenska råoljepriserna kommer att i det närmaste

fördubblas mellan 1992 och 2005 i alternativet "hög" och att prisökningen blir

drygt 50 % i alternativ "låg".

En prisförändring på råolja innebär en kostnadsförändring för svenska raffina-

derier och distributörer av oljeprodukter. Om denna kostnadsförändring i sin hel-

het Övervältras på konsumenterna av oljeprodukter slår prisförändringen på råolja

igenom på konsumentpriserna i proportion till råoljeprisets andel av slutpro-

duktens pris. Vid en procentuell förändring av priset på bensin före skatt med p %

förändras priset till konsument med k % enligt sambandet

k = p * b/(b+s)

där b är bensinpriset exkl skatter och s betecknar summan av alla skatter utom

moms .

Några av de för samfärdseln viktigste aktuella energi- och miljöskatternai Sverige

framgår av följ ande tabell:

VTI RAPPORT 395



32

  

Tabell 4.4 Svenska ener i- och mil'öskatter; Vissa samfärdselrelaterade skatter
1.1.1994. Kä a Nutek 1 93, Hesselbom 1994

Energi- C02- Diesel Total Öre/ Till-
skatt skatt skatt skatt kwh fölrdz

E01 kr/m3 540 957 - 1497 13 T

Bensin, bly kr/l 3,65 0,77 - 4,42 39 T

Bensin,blyfri kr/l 3,14 0,77 - 3,91 35 T

Diesel,

-miljöklass 1 kr/l 0,005 0,957 1,30 2,262 19 T

-miljöklass 2 kr/l 0,302 0,957 1,30 2,559 21 T

-miljöklass 3 kr/l 0,562 0,957 1,30 2,819 23

El, öre/kwh 8,5 - 8,5 U

 

I dagens prisläge utgör bensinpriset exklusive skatt ca 40 % av priset vid pump

exkl moms (räknat inkl moms är drygt 70 % av priset vid pump skatt). Detta inne-

bär enligt sambandet (1) ovan att en 10 % ändring av bensinpriset före skatt under

angivna förutsättningar slår igenom med 4 % på priset vid pump.

Nutekzs antagande om prisutvecklingen för råolja (vid oförändrade energi- och

miljöskatter) sammanfattas i följande tabell 4.5. Prisförändringarna har här räknats

om till bensinpriser vid pump vid olika tidpunkter, under antagande att bensin-

priset före skatt varierar proportionellt med råoljepriset i svenska kronor, och

beräkningsresultaten redovisas också i tabellen.

Av tabell 4.5 framgår att bensinprisnivån i fast pris teoretiskt bör ha stigit med 15

procent mellan 1990 och 1993 till kr 7,12 i 1990 års prisnivå, vilket motsvarar kr

8,40 i 1993 års prisnivå. Eftersom summan av de "exogena" effekterna (råoljepris

i USD och dollarkurs) under sammaperiod, så som de anges i tabell 4.5, bara har

påverkat bensinpriset (prisnivå 1990) obetydligt (-2%) har den kraftiga skattehöj-

ningen för bensin den 1.1 1993 och den mindre uppföljningen vid årsskiftet 93/94

praktiskt taget helt bestämt den beräknade bensinprishöjningen sedan 1990.
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Tabell 4.5 Framtida bensinpriser med hänsyn till prisutveckling på råolja och

  

drivmedelsskattçr. . _ .
Utveckling av raogepriser och växelkurs USD enhgt Nutek.(1993) för
2005 och enligt T I (152/1992) för 2020 samt egna beräkningar Å

1990 1992 1993 2005 2005 2020
låg hög

Råoljepris USD/brl 23 19 17 24 30

Relativt råoljepris-
i USD 92=l,00 1,21 1,00 0,89 1,26 1,58

SEK/USD 5,91 5,82 7,76 7,0 7,0

Ändring SEK/USD 1,02 1,00 1,33 1,21 1,21
relativt 1992

Relativt råolje-
pris i SEK (92=1,00) 1,23 1,00 1,18 1,52 1,91 1,66-2,08
KPI (enligt SCB) 207,6 232,3 245

Bensin, blyfri

-bensinkostnadsandel 0,38 0,38
-prisförändring från -92
* råoljebetingad, (prisnivå -92) +0,55 +0,43 +1,26 +2,21
* skatteeffekt
(prisnivå -93 inkl moms) - +1,20 +1,20 1,20 1,20
* skatteeffekt kr/liter
(prisnivå -92 inkl moms) +1,14 +1,14 +1,14 +1,14
* total prisändring (prisnivå -92) +0,55 +1,57 +2,40 +3,34
* bensinpris (prisnivå -92) 6,95 6,40 7,97 8,80 9,74
* bensinpris (prisnivå -90) 6,21 5,72 7,12 7,86 8,70 8,18-9,09

Förändring (1990:100)
inkl skattehöjning 1993
och vid årsskiftet 93/94 100 92 115 127 140 132-146

*Pris exkl skatte-
höjning 1993 (nivå 90) 6,21 5,72 6,10 6,84 7,68 7,16-8,07

Förändring (1990:100) 100 92 98 110 124 115-146

 

I slutet av 1993 ligger bensinpriset i själva verket på ca 7,65 kr/liter vilket är

nästan 10 % lägre än det beräknade priset. Det kan möjligen delvis förklaras av

lägre internationella råoljepriser, som i slutet av 1993 i svenska kronor låg 16 %

under den i tabell 4.5 angivna genomsnittsnivån för 1993 (USD 14/fat i stället för

USD 17/fat). Denna skillnad i råoljepriset bör teoretiskt förklara ca sju procent-

enheter av differensen mellan beräknat och verkligt pris. Resterande skillnad bör

rimligen förklaras av en marginalförändring i olika förädlings- och distributions-

led.

Nutek:s framtidsbedömning för råoljepriser och dollarkurs tillsammans med den

större skattehöjningen 1993 och den mindre i början av 1994, innebär således

enligt tabell 4.5 att konsumentpriset på bensin år 2005 i alternativet "låg" ökar

med 27 % jämfört med 1990 och att det stiger med ca 40 % i alternativet "hög".
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Rensat för skattehöjningen 1993/94 är motsvarande värden till 2005 +10 % res-

pektive +24 %.

Inte heller på betydligt längre sikt (till år 2020) förväntas dramatiska prisökningar

inducerade av den internationella prisutvecklingen. Osäkerheten är dock stor, som

betonas i Nutek 1993. Man kan heller inte utesluta prissänkningsimpulser från de

internationella oljemarknaderna, t ex i ett scenario där COg-beskattning införs

internationellt (jfr TÖI 0077/1991).

4.4.2 Antaganden om bensinprisutvecklingen i VTIs referensprognos

Följ ande antaganden om bensinprisutvecklingen har gjorts i VTIs referensprognos

(samma antaganden i båda huvudalternativen för ekonomisk tillväxt). Som

jämförelse inkluderas motsvarande uppräkningsfaktorer för Nutek-alternativen

enligt Nutek 1993 (tabell 4.5 ovan):

Tabell 4.6 Bensinprisutvecklingen i referensprognoserna

  

År Faktor Faktor Nutek/ Nutek/
bas 85 bas 90 "låg" "hög"

1990 1,038 1,00 1,00 1,00

2000 1,050 1,01

2005 1,09 1,05 1,10 1,24

2020..(byggt
ÅTOI) 1,236 1,19 1,15 1,46

Medan Nutek antar olika prisutveckling på råolja i de två tillväxtalternativen, har

vi valt att använda samma prisantaganden i våra två referensalternativ. Av tabellen

framgår att VTIs prisantagande för 2005 ligger under Nutekzs lägre alternativ och

emellan de med ledning av TÖI (1992) beräknade två alternativen för 2020.

Sammanfattningsvis kan också konstateras att de antaganden om prisutvecklingen

på drivmedel vi gjort ligger något lägre än NUTEK:s men är ändå rimligt kon-

sistenta med dem som baseras på Nutek för år 2005 resp TÖI för 2020 och som

redovisas ovan i tabell 4.6.
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Den antagna prisutvecklingen i VTIs referensalternativ inkluderar inga ytterligare

skatteförändringar utöver dem som beslutats till och med 1.3 1990 (då moms bör-

jade tas ut på bensin). Prisutvecklingen i referensalternativen efter detta datum är

därför helt en funktion av de antaganden, som görs om den internationella

oljeprisutvecklingen.

4.5 Några övriga förutsättningar för referensprognoserna -person-

trafik

4.5.1 Kostnadsutveckling för rörliga bilkostnader exklusive drivmedel och

prisutveckling för kollektivtrafiken

I modellen för långväga resor finns en gemensam parameter definierad för pris-

utvecklingen för andra variabla bilkostnader än drivmedel och när det gäller priset

på övernattning. Denna prisnivå antas i bägge scenarierna öka med 15 % 1990-

2005 och med 32 % 1990-2020.

Prisutvecklingen för de kollektiva färdmedlen i referensprognoserna för långväga

resor antas vara följ ande:

Tabell 4.7 Antagen prisutveckling för kollektiva färdmedel i referensprognoserna

  

1990 2005 2020
Tåg 1,00 1,23 1,30

Flyg 1,00 1,21

Buss 1,00 1,25

 

4.5.2 Beläggning i bil

Den genomsnittliga beläggningen i bil ges exogent till de prognosmodeller som

utnyttjas för långväga och kortväga resor. De värden som använts för referens-

prognoserna framgår av tabellen nedan. Värdena i tabellen överensstämmer med

dem som använts för Trafikprognos 2005 och 2020 (BV, VV, VTI 1993).
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Tabell 4.8 Parametervärden för genomsnittlig beläggning i personbil för olika

reseändamål i referensalternativen

  

1989 1990 2005 2020
Långväga resor
-privat 1,8 1,8 1,8 1,65
-tjänsteresor 1,1 1,1 1,1 1,07

-Kortväga resor 1,6 1,6 1,5 1,5

 

Ett genomsnitt av bilarnas beläggningsgrad enligt tabellen vägt med den fördel-

ning av trafikarbetet som används som utgångsläge i prognossystemen för kort-

väga och långväga persontransporter ger värdet ca 1,6. Denna siffra kan jämföras

med den genomsnittliga beläggningsgraden enligt VTI:s skattning av trafikarbetet

på totalnivå (VTI transportstatistik 1 och 2/ 1993), som är ca 1,5. Det är troligt att

beläggningsgraden 1990 är lägre än 1,6, men i avsaknad av en aktuell riksomfat-

tande resvaneundersökning, kan det riktiga värdet inte anges med större säkerhet.

Genom att ändra beläggningsgraden kan trafikanterna i praktiken anpassa sig till

höjda drivmedelspriser, tex genom ökad samåkning och genom kombinations-

resor. Då modellsystemen inte innehåller någon sådan anpassningsmekanism utan

beläggningsgraden är given exogent, kan de heller inte fånga upp effekterna av

höjda drivmedelspriser på beläggningsgraden, vilket är en för denna studie bety-

delsefull begränsning. Det finns även andra liknande begränsningar för modell-

systemens användning, som vi skall se i det följande. För syftet att ta fram en refe-

rensprognos är emellertid denna begränsning mindre allvarlig, då de autonoma

prishöjningarna antas bli måttliga.

4.5.3 Genomsnittlig bensinförbrukning per mil i den aktiva bilparken i re-

ferensprognoserna

Det har i olika sammanhang visats *att utvecklingen av den specifika bränsleför-

brukning hos bilparken beror av bränsleprisutvecklingen. Man har kunnat be-

stämma (långsiktiga) elasticiteter för den specifika bränsleförbrukningen med av-

seende på bensinpriset. Denna elasticitet är ca -0,1 till -0,2 (se Jansson 1992,

Hesselborn 1992).
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Den svenska utvecklingen sedan 1970 indikerar att under 70-talet, då de reala

bensinpriserna var relativt stabila, Ökade den specifika bensinförbrukningen.

trendmässigt något. Realprishöjningarna med ca 50 % under 'SO-talets första år

avspeglar sig från 1984-1991 i sjunkande specifik förbrukning, sammantaget

mellan 5 och 10 %. Detta indikerar även för svenska förhållanden en priselasticitet

för den specifika bensinförbrukningen på mellan -0,1 och -0,2.7>

Den årliga procentuella förändringen av den specifika bensinförbrukningen under

denna anpassningstid (1984-1990) ligger mellan 0,8 och 1,2 procent per år. Där-

med bör den prisinducerade anpassningsprocessen i stort vara över om ovan

nämnda elasticitet gäller, och nedgången i den specifika förbrukningen kan er-

sättas av en trendmässig uppgång, om priserna förblir oförändrade. Vissa data

tyder också på att nedgången i specifik bränsleförbrukning tycks ha stannat upp

för närvarande.

Den specifika bensinförbrukningen ingår i personresemodellerna endast som en

kostnadsbestämmande faktor. Följande utveckling antas som förutsättningar för

båda referensscenarierna.

Tabell 4.9. Antaganden i referensalternativen om utveckling av bensinförbruk-

ningen per mil i den aktiva bilparken

 

År Lit/mil Procent förändring
av lit/mil i genom-
snitt under perioden

 

1990 1,01
-0,8

2005 0,9
-0,5

2020 0,83

 

Enligt Nutekzs energiprognos (se avsnitt 3.3) minskar bilparkens genomsnittliga

specifika bensinförbrukning med ca 0,5 % per år under perioden 1992-2005 eller

totalt med ca 7 % samtidigt som bensinpriserna antas öka med 25 % i alternativet

hög. I alternativet låg minskar den specifika bensinförbrukningen med totalt med

4,5 % då bensinpriserna stiger med 18 % 1992-2005. Dessa antaganden motsvarar

en priselasticitet för den specifika bränsleförbrukningen på ca -0,25, vilket ligger

något över det ovan nämnda elasticitetsintervallet (-0,1.å -0,2).

 

7) En diskussion kring de tidsseriedata som ligger till grund för dessa beräkningar finns i Swahn,

1992b (VTI PM), Schipper 1993 och Franzén 1994.
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Det måste emellertid betraktas som tveksamt att utgå ifrån 1992 års prisnivå vid

en långsiktig analys, utan snarare borde den genomsnittliga prisnivån under en

följd av år tas som utgångspunkt. Om man gör det blir de prishöjningar, som i

Nutek-prognosen långsiktigt influerar den genomsnittliga bränsleförbrukningen

betydligt mindre, och då ter sig den antagna minskningen med 7 % under åren

1992-2005 överskattad.

Den förändring på -18 % som vi i denna studie antagit för specifik bensinför-

brukning under perioden 1990-2020 (enligt tabell 4.9) är knuten till en antagen

realprishöjning på bensin under samma period på 19 % enligt tabell 4.6 ovan.

Detta antagande om en relativt stor minskning av den specifika bensinförbruk-

ningen är, liksom Nutekzs motsvarande antagande i Energirapport 1993, som

diskuterats ovan, inte konsistent med kända elasticiteter för den specifika för-

brukningen med avseende på bensinpriset.

Då emellertid parametern för specifik bränsleförbrukning endast påverkar driv-

medelskostnaden för bil blir nettoeffekten i modellsystemet att drivmedelskost-

naden antas vara i det närmaste konstant över hela perioden, Vilket i och för sig

inte är en helt orimlig utgångspunkt även om prognoserna enligt tabell 4.5 pekar

på Vissa prishöjningar. Eftersom drivmedelsprisernas utveckling har ett mycket

litet genomslag på resandevolymerna (på grund av den låga bensinpriselasticiteten

i modellsystemet), spelar också av detta skäl mindre fel i prognoserna för kost-

nadsvariabeln en obetydlig roll för prognosen av resandets omfattning.

4.6 Produktområdesvisa varupriser

Godsmodellernas prognosresultat är känsliga för de förändringar som sker i pro-

duktområdes- och sektorsvisa varupriser.

Dessa priser påverkas av förändringar i relativpriser mellan delprodukter inom

varuområde liksom av utvecklingen av varumixen inom respektive område. För

varje produktområde skiljer sig den interna varusammansättningen mellan in-

hemsk användning, produktion, import och export, vilket gör att olika pro-

duktområdespriser också gäller för varje sektor.
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Bägge referensprognoserna bygger på samma uppsättning områdesvisa/sektorsvisa

priser, även om man skulle kunna hävda att prisuppsättningen rimligen borde

skilja sig mellan ett lågtillväxt- och ett högtillväxtalternativ.

Se vidare Nynabb, VTI, 1993.

4.7 Utveckling av infrastruktur, transportutbud och transportmark-

nader

För infrastruktur och transportutbud gäller samma antaganden som för trafik-

verkens underlag för infrastrukturplaneringen 1993. Dessa innebär att infrastruk-

turen byggs ut enligt den av riksdagen 1993 fastlagda inriktningen och omfatt-

ningen. Vidare antas att Öresundsbron byggs, och att de så kallade storstads-

överenskommelserna genomförs. Det bör påpekas att trafikvolymerna i model-

lerna inte påverkas på ett påtagligt sätt av omfattningen av infrastrukturinveste-

ringarna.

4.8 Referensprognoser. Trafik- och transportarbete

4. 8. l Persontrafiken

Referensprognoserna för persontrafiken har tagits fram med hjälp av det

"nationella modellsystemet" SAMPLAN/IC2 för långväga resande och en kom-

bination av metoder för korta resor omfattande systemet IREG och prognoser

baserade på inkomstelasticiteter för kortväga bilresande.8)

För utrikes resande med flyg, som inte täcks av modellsystemen, har Luftfarts-

verkets prognoser utnyttjats för perioden 1990-2005. För perioden 2005-2020 har

Lfvzs modeller med modifierade inkomstelasticteter utnyttjats för prognosen av

chartertrafiken och för utrikes linjetrafik har inkomstelasticiteter från de norska

modellsystemen (TÖI l992a) använts.

 

8) Inkomstelasticiteten för kortväga biltrafikarbete i referensprognoserna är +0,66. Jfr Sterner et al
1994.
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För passagerartrafiken med fartyg har inga prognossystem funnits tillgängliga, och

denna del av trafiken har därför inte prognosticerats.

Persontrafiken med järnväg ingår beräkningsmässigt i prognoserna (t ex genom att

ett förbättrat utbud av järnvägstrafik under prognosperioden har beaktats). Järn-

vägstrafiken redovisas dock inte i följande tabeller och diagram på grund av dess

speciella karaktär (eldrift) ur COz-emissionssynpunkt.

Referensprognoserna avser två scenarier för den allmänekonomiska utvecklingen.

Till vart och ett av scenarierna på makronivå hör också en motsvarande och kon-

sistent näringslivsutveckling. Prognoserna för trafik- och transportarbete vid de

förutsättningar som gäller i referensscenarierna redovisas i följ ande tabell 4.10.
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Tabell 4.10 Översikt Över referensprognosema för persontransporter

 

Scen måttlig tillväxt Scen hög tillväxt

1990 2000 2005 2020 2000 2005 2020

 

A1. Trafikarbete i absoluta termer:

Personbil:

-kortväga (<100 km) 42,7 44,9 47,6 58,5 46,8 52,4 77,1

-långväga(> 100 km) 16,7 21,2 21,6 30,3 21,6 22,5 35,5

Summa personbil (mdr fkm) 59,4 66,1 69,2 88,8 68,4 74,9 112,6

 

Buss (mdrfkm) 0,75 0,84 0,88 0,90 0,86 0,93 1,10

Flyg:

-Inrikes linjetr 3,4 5,1 5,1 6,3 5,1 5,2 6,7

-Utrikes linjetr 5,7 7,5 10,3 13,1 8,2 12,4 18,8

-Utrikes charter(1500 km) 4,1 3,8 4,4 7,1 4,3 5,7 15,3

Totalt flyg(mdr pass km) 13,2 16,4 19,8 26,5 17,6 23,3 40,9

Järnväg 6,2 7,9 9,4 11,5 8,1 9,8 13,2

Sjöfart prognos saknas

 

A2. Trafikarbete - index 1990:100

Personbil (fkm) 100 111 117 150 115 126 190

Buss (fkm) 100 113 117 121 115 124 147

Flyg (pass. km)

-Inrikes linjetr 100 151 151 185 151 154 197

-Utrikes linjetr 100 132 181 230 144 217 330

-Utrikes charter 100 93 107 176 105 141 378

Totalt flyg 100 125 151 202 134 177 310

Järnväg 100 127 152 185 131 158 213

Sjöfart (Prognos saknas)

 

Av tabellen framgår att flyg och järnväg väntas få den starkaste trafiktillväxten,

med en speciellt stark ökning av utrikesflygtrafik.

VTI RAPPORT 395



42

Det kan nämnas att det prognosticerade trafikarbetet för utrikes chartertrafik år

2020 motsvarar ca 2,4 miljoner charterresor i lågtillväxtscenariet och ca 5,1 mil-

joner resor i hÖgtillväxtscenariet. Dessa restal motsvarar ungefärligen 0,25

resor/invånare resp 0,53 resor/invånare i de två scenarierna samtidigt som in-

komsterna Ökar från 1990 med 56 % respektive 120 %. Antalet resor 1990 var ca

1,4 miljoner eller 0,16 resor/invånare. Även om resvolymerna ser stora ut, är det

kanske troligt att en rikare, något äldre och friskare befolkning, liksom tidigare

generationer, kommer att vara starkt benägna att expandera denna typ av resekon-

sumtion.

Busstrafiken fortsätter att Växa relativt långsamt enligt prognoserna - klart lång-

sammast av deolika färdsätten. Däremot växer järnvägstrafiken lika snabbt som

inrikesflyget.

Biltrafiken, som ju är av central betydelse för COz-utsläppen från transport-

sektorn, fortsätter att expandera starkt enligt prognoserna, då inkomsterna åter

börjar Öka. Utvecklingen till år 2000 är däremot påtagligt svag till följd av den

svaga inkomstutvecklingen. I diagram 4.1 nedan visas hur utvecklingen av korta

respektive långa bilresor ter sig i de två scenarierna. De långa bilresorna svarar för

en successivt något Ökande andel av biltrafikarbetet.

Diagram 4.1 Trafikarbete med personbil i två scenarier

Proqnos för personbilstrafik 1990-2020
Trafikarbete i två scenarier
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4.8.2 Godstrafiken

Referensprognoserna för godstrafiken bygger på Ismod/VTI-modellen. VTI-

modellen finns kortfattat beskriven i VTI 1992a, och i den gemensamma prognos-

rapporten BV/VV/VTI 1993. VTI-modellen är en vid VTI vidareutvecklad version

av den godstransportmodell, som användes av Transportrådet. Vissa för denna

studie betydelsefulla begränsningar har diskuterats ovan, t ex det faktum att

kostnadvariabler inte ingår i modellspecifikationen.

Referensprognoserna redovisas i följande tabeller och diagram. Redovisningen

koncentreras till lastbilstrafiken och sjöfarten. Precis som fallet var beträffande

persontrafiken, ingår även järnvägstrafiken i den analys som gjorts i prognosen,

men järnvägens speciella COg-utsläppsförhållanden gör att den inte tagits med i

följ ande tabeller och diagram.

Prognoserna är känsliga för de bedömningar som gjorts av de genomsnittliga

varuprisernas utveckling inom de olika produktområden, som behandlas i mo-

dellen och här finns en betydande osäkerhet som diskuterats ovan (avsnitt 4.6.1).

I tabell 4.11 nedan redovisas översiktligt utvecklingen av godstrafiken med olika

transportslag med Viss uppdelning på transportmarknader.

TTTT n A nnnn'T* on:



Tabell 4.1 1

44

Översikt Över referensprognoserna för godstransporter

 

Scen måttlig tillväxt Scen hög tillväxt

  

1990 2000 2005 2020 2000 2005 2020

BI. Trajikarbete i absoluta termer:

Vägtrafik:(Mdrfkm)

-Tunga lb (Mdr fkm) 3,45 3,74 4,35 5,96 3,90 4,77 6,65

-därav utländska: 0,30 0,33 0,38 0,54 0,34 0,42 0,59

-Lätta lb (endast yrkesmässigt) 2,09 2,27 2,61 3,41 2,37 2,85 3,96

Sjöfart:

-Inrikes trafik(mdr tonkm) 8,3 8,1 9,5 11,2 8,5 10,6 13,8

-Utrikes trafik

(mdr tonkm enligt SCB def 19,3 20,3 24,2 35,2 21,2 26,9 43,6

ej färjgods)

-Utrikes trafik (index f ton) 100 99 117 140 105 131 175

Järnväg (mdr tonkm): 19,1 20,8 24,6 32,7 21,1 25,4 32,2

Flyg: (Trafikarbete i stort inkluderat i persontrafik med flyg).

BZ. Trafikarbete - index 1990:100

Vägtrajik:(Mdrfkm)

-Tunga lb (Mdr fkm) 100 109 126 173 113 138 193

-därav utländska: 100 108 127 179 1 13 140 196

-Lätta lb 100 109 125 163 113 137 189

Sjöfart:

-Inrikes trafik(mdr tonkm) 100 98 115 135 102 127 167

-Utrikes trafik

(mdr tonkm enligt SCB def 100 105 126 183 110 140 226

ej färjgeds)

-Utrikes trafik (index f ton) 100 99 117 140 105 131 175

Järnväg (mdr tonkm): 100 109 129 171 l 1 1 133 169

Flyg:
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Till år 2000 väntas godstransportarbetet utvecklas relativt långsamt till följd av

den svaga ekonomiska utvecklingen i båda referensscenarierna.

Lastbilstrafiken väntas fortsätta att växa med en starkare utveckling för den lång-

väga än för den kortväga trafiken. Godstransporter med järnväg växer i ungefär

samma takt som den tunga lastbilstrafiken i scenariot med måttlig tillväxt. I hög-

tillväxtscenariot beräknas dock den tunga lastbilstrafiken på lång sikt växa betyd-

ligt mer än transportarbetet med järnväg.

I diagram 4.2 resp 4.3 visas utvecklingen av godstrañk på väg i lågtillväxt- resp

högtillväxtscenariot. Utvecklingen av den andel av lastbilstrafiken som utgörs av

utländska lastbilar kan mycket väl vara underskattad, med hänsyn till den fort-

gående europeiska integrationen och de avregleringar av transportmarknaderna,

som denna väntas föra med sig.

Diagram 4.2 Referensprognos för godstrafik på Väg - lägre tillväxt

Prognos för godstrafik på Väg 1990-2020
Scenario L -lägre tillväxt +1,5 %/ár 90-2020
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Diagram 4.3 Referensprognos för godstrafik på väg - högre tillväxt

Prognos för qodstrafik på väg 1990-2020
2 Scenarlo H -högre tlllväxt +2,3 %/ár 90-2020
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4.9 Prognos för COz-utsläppen från transportsektorn vid referenssce-

narierna åren 1990, 2000, 2005 och 2020

Redovisningen ovan av trafikutvecklingen för de två referensscenarierna visar att

trafiken fortsätter att växa. Persontrafiken på väg, som är en dominerande källa till

COz-utsläpp, växer enligt prognoserna något långsammare än den privata

konsumtionen medan godstrafiken på väg, en annan viktig källa till COZ-utsläpp,

växer ungefärligen i takt med BNP-utvecklingen i resp scenario. Klart starkare än

den privata konsumtionen växer resandet med utrikes flyg.

Mot denna bakgrund bör man räkna med att också COz-utsläppen växer. Spontana

tekniska förbättringar kan eventuellt moderera tillväxten av (ICQ-utsläppen.

I diagram 4.4 visas den för referensalternativen prognosticerade utvecklingen av

transportsektorns COz-utsläpp. Som jämförelse har dels prognosen enligt trafik-

verkens gemensamma miljörapport 1992 dels den på Nutekzs energirapport 1993

av oss beräknade utsläppsprognosen lagts in i diagrammetg)

Vid tolkningen av diagrammet bör man erinra sig att de förutsättningar som gäller,

t ex att drivmedelsbeskattningen förblir oförändrad efter 1.1 1993 och att inga

andra speciella åtgärder vidtas för att påverka de framtida nivåerna på COZ-ut-

släppen.

 

9) Emissionsskattningarna bygger på den skattning av nivån på personbilarnas trafikarbete som
nyligen redovisats av VTI i VTI Transportstatistik nr 1/1993.
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Diagram 4.4 Totala COZ-utslåpp från transportsektorn i de två referensscena-
rierna

TOTALA C02 EMISSIONER FRÅN TRANSPORTSEKTORN

Endast "trendmässiga" förändringar
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(Observera att Nutekzs siffror även inkluderar förbrukning som inte alltid räknas till

transportsektorn såsom fritidsbåtar, gräsklippare mm, vilket höjer nivån för Nutekzs vär-

den)

Räknat per trafikslag fördelar sig COz-utsläppen som framgår av diagram 4.5 och

tabellerna 4.12 och 4.13 nedan). Vägtrafiken har en dominerande ställning, när det

gäller COz-utsläppen och inom denna dominerar i sin tur personbilstrafiken.
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Diagram 4.5 Transportsektorns C02-utsläpp fördelade på trafikslag för scenariot

låg/måttlig tillväxt

Etnissioner av C02 per trafikslag
Scenario måttlig tillväxt
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Tabell 4.12 Trafikslagens COz-utsläpp i referensprognoserna. Miljoner ton C02.

   

Scen måttlig tillväxt Scenario hög tillväxt

1990 2000 2005 2020 2000 2005 2020

Personbil 13,0 13,7 14,2 17,7 14,2 15,3 22,4

Tung lastbil 3,4 3,7 4,3 6,0 3,9 4,8 6,7

Buss 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,3

Lätt lastbil

Summa väg- 18,0 19,1 20,4 25,7 19,8 22,1 31,6

trafik

Flyg utrikes 1,1 1,1 1,3 1,7 1,2 1,6 3,1

Flyg inrikes 0,6 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,1

Summa flyg 1,7 2,0 2,2 2,7 2,1 2,5 4,2

Sjöfart 2,8 3,0 3,5 4,9 3,1 3,8 6,0

Totalt 22,4 24,0 26,1 33,3 24,9 28,5 41,8

Tabell 4.13 Trafikslagens COz-utsläpp i referensprognoserna. Trafikslagens relativa

andelar av transportsektorns totala utsläpp respektive år. Procent.

   

Scenario måttlig tillväxt Scenario hög tillväxt

1990 2000 2005 2020 2000 2005 2020

Personbil 58 57 54 53 57 54 54

Tung lastbil 15 16 17 18 16 17 16

Buss 4 4 4 3 4 4 3

Lätt lastbil 3 3 3 3 3 3 3

Summa väg- 80 80 78 77 79 78 76

trafik

Flyg utrikes 5 4 5 5 5 6 7

Flyg inrikes 3 4 3 3 3 3 3

Summa flyg 8 8 8 8 8 9 10

Sjöfart 12 12 13 15 12 14 14

Totalt 100 100 100 100 100 100 100
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Strukturen förblir i sina huvuddrag oförändrad öven tiden i referensscenarierna.

Personbilstrafikens andel av vägtrafikens COZ-utsläpp faller något under 30-års-

perioden medan å andra sidan lastbilstrafikens andel växer. Vägtrafikens andel

faller ändå totalt sett. Luftfartens och andel av totalen växer något, speciellt vid

hög ekonomisk tillväxt. Också sjöfartens andel av COz-utsläppen växer på längre

sikt, vilket delvis kan förklaras av att ingen autonom reduktion av de specifika

utsläppen antas äga rum för sjöfarten (se nedan under emissionsfaktorer).

Emissiansfaktorer

De emissionsfaktorer som använts för referensberäkningarna framgår av tabell

4.14 nedan.

Tabell 4.14 Emissionsfaktorer för COZ-utsläpp i referensprognoserna

  

Scen lägre tillväxt Scen hög tillväxt
1990 2000 2005 2020 2000 2005 2020

Personbil (g/fkm) 219 207 205 199 207 205 199

Buss (g/fkm) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Tung lb (g/fkm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Lätt lb (g/fkm) 300 300 300 300 300 300 300

Luftfart:
-Inrikes (g/passkm) 173 170 170 164 170 170 164
-Utrikes 165 149 145 132 149 145 132

Sjöfart (g/tonkm) 20 20 20 20 20 20 20

Anm. Emissionsfaktorutvecklingen_ för personbil bygger på vården från VTI. Luftfartens värden
baseras på Lfv miljörapport 1991. Ovriga värden från SNV underlag för senaste planerings-
omgång för infrastrukturen. (SNV 1992-04-15)

Principerna för bestämning av emissionsfaktorernas utveckling är ett viktigt och

intrikat problem i denna typ av analys. Den logiskt rimliga utgångspunkten bör

vara att den utveckling av emissionsfaktorema som ansätts inte skall förutsätta

några ytterligare politiska åtgärder och/eller skatteförändringar än dem som i

övrigt ligger till grund för referensscenarierna. Emissionsfaktorerna skall heller

inte förutsättas påverkas av andra och kanske större prisförändringar på drivmedel

- än dem som har ansatts som förutsättningar för prognosen eller av andra liknande

drivkrafter, som i och för sig kan finnas, men som inte ingår bland prognosförut-

sättningarna.
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Av tabellen ovan framgår att emissionsfaktorerna för personbil och flyg antas

sjunka över tiden i referensscenarierna. Emissionsfaktorutvecklingen för personbil

härrör från VTI. De implicerar att den specifika bränsleförbrukningen minskar

från ca 0,94 lit/mil 1990 till ca 0,86 lit/mil 2020, och att denna utveckling inte

skiljer sig mellan de ekonomiska scenarierna (Se TÖI 1991a, resp Nutek 1993 för

en ansats som innebär antaganden om beroende mellan den ekonomiska utveck-

lingen och emissionsfaktorutvecklingen).

Utvecklingen av emissionsfaktorn för personbil innebär i genomsnitt en föränd-

ringstakt på -0,3 %/år eller en total minskning på 8,5 % för hela trettioårsperioden.

Bensinpriserna antas stiga. "autonomt" under denna period med 19 %. Om den

2 -0,17, 'auLâS gälla, skulle en prisi i

bränsleförbrukningen (och därmed av emissionfaktorn) förväntas vara 3 a 4

procent, dvs ungefär en tredjedel av den antagna förändringen.

Den resterande minskningen bör då vara en trendkomponent i riktning mot

minskad bensinförbrukning. Riktningen på dennatrendkomponent framstår dock

inte som uppenbar, eftersomde tekniska effektivitetsvinsterna kan komma att

absorberas av andra tekniska anpassningar, t ex i fordonsvikt, prestanda och

komfort (luftkonditionering etc).10>

Trots dessa reservationer mot den antagna utvecklingen av emissionsfaktorn för

personbilar väljer vi ändå att använda VTI:s värden. Den relativt stora "autonoma"

förändringen av emissionsfaktorn som denna utveckling innebär, kan föranleda

någon nedjustering av elasticiteten Eh i följ ande beräkningar.

 

10) "Thus we see that very little energy was saved in the travel sector in Sweden. To be sure,

vehicles became more efficient. But most of the improvements in automobile efficiency was offset

by increases in power and weight....shows the six-fold increase in the share of cars in the two

largest weight classes." Schipper et al 1993, sid 5-4.
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5 KRAV PÅ BRÄNSLEPRISER FÖR ATT UPPNÄ SPECIFICE-

RADE MÅLNIVÅER FÖR COz-UTSLÄPP

5.1 Inledning

I föregående kapitel har Vi kunnat konstatera att COz-utsläppen i de båda refe-

rensprognoserna inte utvecklas på ett tillfredsställande sätt med hänsyn till de

tentativt uppsatta målen för transportsektorn. De "autonoma" utvecklingskrafterna

driver i riktning mot Ökad trafik och Ökade COz-emissioner.

Det andra huvudsyftet med denna studie, som Vi nu kommer in på, är att analysera

vilka prisförändringar på drivmedel som skulle erfordras för att uppnå ett antal

angivna målnivåer för den svenska transportsektorns COz-utsläpp betingade av

utvecklingen i de två referensscenarierna, som behandlats i föregående kapitel.

Denna frågeställning har tekniskt behandlats som en fråga om vilken generell (för

transportsektorn) avgift på COg-utsläpp, som skulle erfordras för att uppnå de mål

för COg-utsläppen som satts upp för olika framtida tidpunkter. Denna tolkning

överensstämmer med de principer för COZ-prissättning som rekommenderas från

allokeringsteoretiska utgångspunkter (Hesselbom 1992, 1994, TÖI 1991, mfl).

Denna tänkta generella COz-avgift omvandlas i analysen till en prisbestämmande

komponent för resp transportslags drivmedel via tekniska omräkningsfaktorer.

Det måste dock understrykas att avgörande för de anpassningsprocesser som

kommer att ske är den faktiska marknadprisförändringen för olika drivmedel. Den

följande analysen belyser vilka anpassningar som tänkes ske vid prisförändringar

på drivmedel av olika storleksordning och på olika tidssikt. Dessa prisförändringar

tänkes i analysen åstadkomna genom tillämpning av generella COz-avgifter, men

medlet att åstadkomma prisförändringarna är i princip likgiltigt. Den centrala

faktorn är marknadsprisförändringen, och för analysen av prisinducerade föränd-

ringsprocesser är det likgiltigt om dessa prisförändringar åstadkoms genom skat-

ter, avgifter eller förändringar av världsmarknadspriset på råolja.

Som tidigare har påpekats är egentligen en analys av COZ-avgiftsproblemet be-

gränsad till transportsektorn en alltför snäv analysram. I TÖI 1991 diskuteras

denna fråga för norska förhållanden. Diskussionen leder till en rimligt underbyggd

hypotes om att det ur samhällsekonomisk synpunkt kan vara relativt dyrbart att
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begränsa COz-utsläppen inom transportsektorn jämfört med kostnaden i andra

samhällssektorer. En analys av problemet inom transportsektorns begränsade ram

kan ändå vara en nödvändig början innan analysramen vidgas.

Av skäl som tidigare nämnts, är det inte en metodmässigt framkomlig väg att an-

vända de nationella modellsystemen, som utnyttjats för att ta fram referensprog-

noserna för analysen av effekterna av de kostnadsförändringar för transport-

tjänster, som skulle bli följden av höjda avgifter på COg-utsläpp. Systemen kan

inte idag behandla kostnadsförändringar på ett tillfredsställande sätt. I stället

analyseras effekterna av en prisförändring på fossila drivmedel med hjälp av elas-

ticiteter för olika transportslag.

Elasticitetsanalysen bygger på en uppdelning av effekterna av en prisförändring på

två komponenter nämligen en kvantitetskomponent, Q, och en "bränsle-effek-

tivitetskomponent", h. Båda dessa komponenter kan förväntas anpassas till för-

ändrade priser, med något skilda tidsfördröjningar och med olika elasticitet. Detta

är ett relativt väletablerat synsätt när det gäller analysen av prisförändringars

långsiktiga verkningar på t ex transportsektorns samlade bensinförbrukning (Se

tex Jansson 1992, Goodwin 1992, Hesselborn 1994). Analysmetoden tillämpas

här generellt för alla analyserade delområden av transportsektorn.

Det kan vara motiverat att helt kort utveckla hur dessa två komponenter samspelar

vid bestämningen av elasticiteter (Jfr Jansson 1992).

Den samlade bränsleförbrukningen B för produktionen av en viss transporttjänst

är produkten av tjänstevolymen Q och bränsleförbrukningen per enhet av Q som

betecknas h:

B = Q*h

Både Q och h antas vara funktioner av drivmedelspriset p:

Q=ñm

h=Mm
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Drivmedelsförbrukningens priselasticitet EBp definieras

EBp = dB/dp * p/B

men

dB/dp = dQ/dp * h(p) + dh/dp * Q

vilket ger

EBp = (dQ/dp * h(p) + dh/dp * Q) * p/(Q*h)

varur Vi direkt får sambandet

EBp = EQp + Ehp

det vill säga att elasticiteten för den totala drivmedelsförbrukningen (mot vilken

COg-utsläppen är direkt proportionella) för transporttjänsten med avseende på

drivmedelspriset är summan av transportvolymens och den specifika bränsleför-

brukningens drivmedelspriselasticitet.

Naturligtvis inrymmer även denna ansats ett antal problem. Ett av de besvärligaste

är att det tillgängliga svenska empiriska underlaget för många elasticiteter är

ofullkomligt. Speciellt gäller detta den långsiktiga anpassning av den specifika

energiförbrukningen för olika transportslag/transportmarknader, som sker på

grund av en prisförändring på drivmedel. För vissa av de ur COz-emissionssyn-

punkt viktigaste elasticiteterna för personbilar finns dock ett någorlunda sam-

stämmigt underlag från flera internationella undersökningar.

Nedan redovisas först de förutsättningar som gäller för analysen, speciellt beträf-

fande elasticitetsberäkningarna. Därefter presenteras analysresultaten i samman-

fattning - vilka bränslepriser som krävs för att målen för COZ-utsläppen skall

uppnås under olika förutsättningar. Slutligen förs en kort diskussion av resultatens

tolkning.

VTI RAPPORT 395



55

5.2 Förutsättningar för beräkningarna - elasticiteter och kostnadsan-

delar

Vid elasticitetsanalysen måste man beakta, dels att en COg-avgift endast utgör en

bråkdel av drivmedelskostnaden dels att också den totala drivmedelskostnaden för

många transporttjänster endast utgör en bråkdel av den totala kostnaden för

respektive transporttjänst (utom möjligen för personbilar, där drivmedelskost-

naden svarar för en större kostnadsandel). Även om elasticiteterna för transport-

tjänsternas volym med avseende på det totala transportpriset är kända, är det

därför nödvändigt att känna storleksordningen av drivmedlets kostnadsandelar för

att kunna skatta en elasticitet med avseende på drivmedelspriset, vilket krävs för

en analys av effekterna av en COZ-avgift.

Formellt kan detta samband enkelt härledas. Antag att den efterfrågade tjänste-

volymen Q är en funktion av det totala transporttjänstpriset c och att 0 är en funk-

tion av drivmedelspriset p

Q=K®

C = g(p)

Elasticiteten för Q med avseende på p, EQp, defineras som

EQp = dQ/dp * p/Q
men

dQ/dp = dQ/dc * dc/dp

EQp kan därför skrivas

EQp = c/Q * dQ/dc * dc/dp *p/c

vilket ger den välkända elasticitetsformeln

EQp = EQC * Ecp

Om c = g(p) utgörs av ett enkelt linjärt samband (K är en godtycklig konstant)

c=K+p,

Ecp = p/c * dc/dp

Ecp = p/c *1
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Vilket ger det sökta sambandet

EQp = EQc * p/c

Det är ofta lättare att empiriskt bestämma EQc än EQp. Om kostnadsandelen p/c

kan beräknas kan därför också EQp bestämmas.

En viktig fråga är vilken tidssikt som skall anses gälla för att de anpassnings-

mekanismer, vars styrka fångas i elasticitetsmåttet, skall få sin fulla verkan. Man

talar om långsiktiga och kortsiktiga elasticiteter. De elasticiteter vi använder för de

följande beräkningarna är genomgående långsiktiga, vilket innebär att de esti-

merats och beräknats på ett sådant sätt att i princip alla långsiktiga anpassningar

bör ha hunnit ske.

Användningen av långsiktiga elasticiteter innebär att man måste räkna med att de

bakomliggande anpassningsprocesserna också kan ta lång tid. I en nyligen presen-

terad analys (Dargay, Goodwin 1993) visas t ex att medan den fullständiga lång-

siktiga dynamiska anpassningen av bilanvändning(car use) kan ta i storleksord-

ningen 4-6 år kräver anpassningen av bilinnehavet (car ownership) betydligt

längre tid, ca 8-12 år.

Vid en analys av vilka COz-avgifter som krävs för att man vid en viss given

framtida tidpunkt, t ex år 2020, faktiskt skall uppnå vissa uppställda målnivåer,

måste man därför räkna med att COZ-avgifterna måste ha höjts många år före år

'2020 för att åtgärderna skall ha fått sin fulla effekt detta år.

De priselasticiteter med avseende på resande/transporttjänster (Q) resp med av-

seende på emissionsfaktorer (h) samt relevanta kostnadsandelar som utnyttjats i

analysen redovisas i följande tabell. Elasticiteterna för personbil avser alternativet

där EQp = -O,3 i utgångsläget, vilket motsvarar ett värde på EQc på ca -O,4.
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Tabell 5.1 Elasticiteter och kostnadsandelar i beräkningarna. Värden i tabellen
avser lång51kt1ga elast1c1teter

  

Trptslag Q EQc p/c EQp EQp Ehp Ehp Referens
enh min max lång sikt -2000

Personbil Pkm -0,4 0,7 0,28 0,38 -0,20 -0,10 Goodwin 92

Tung lb ka -0,05 0,1 0,005 0,18 -0,1 -0,05 TÖI 91a

Lätt lb ka -0,05 0,1 0,005 0,04 -0,1 -0,05

Buss ka -0,28 0,1 0,028 0,22 -0,1 -0,05 TÖI91a

Flygmarknader

Utr chart Res -0,43 0,09 0,0039 0,36 -0,09 -0,04 Lfv 92 (EQc)

Utr linje Pkm -0,35 0,15 0,053 0,32 -0,09 -0,04 Lfv 92 (EQc)

Inr linje Pkm -0,5 0,15 0,075 0,45 -0,09 -0,04 Lfv 92 (EQc)

 

Som visats ovan är elasticiteten av transportprestationen med avseende på driv-

medelspriset (EQp) produkten av elasticiteten med avseende på transportpresta-

tionens totala kostnad, EQc, och bränslets kostnadsandel p/c. Då bränslepriserna

stiger ökar bränslets kostnadsandel för de olika transportslagen, varigenom elas-

ticiteten EQp också växer. I beräkningarna varierar därför EQp mellan angivet

minvärde och maxvärde (för mycket stora bränsleprishöjningar). Givetvis är dock

EQp < EQc. Även Ehp växer vid stora prisförändringar; i modellen enligt en

logistisk funktion. >

Eftersom bränslepriselasticiteternas värde beror av kostnadsandelarna p/c, kom-

mer elasticitetsvärdena i modellberäkningarna att variera dels med kvoten p/c,

som påverkas av förändringar av bränslepriset, dels med hänsyn till det logistiska

sambandet för Ehp. I tabell 5.2 nedan visas de elasticitetsvärden för personbils-

trafiken som elasticitetsmodellen ger för olika relativa förändringar i bränslepris-

nivån.

 

11)Ehp för personbil bestäms i modellen av sambandet

Ehp = -O,6/(1+4,5 * e-0 8*Z)

där parametern z är den relativa bränsleprisändringen. Sambandet innebär att Ehp asymptotiskt
närmar sig -=,6 vid stigande relativprisförändring 2.

För andra transportslag gäller ett liknande samband. Innebörden är att absolutbeloppet av

elasticiteten Ehp växer vid större relativprisförändringar, d v 3 ju kraftigare prishöjningsimpulsen

är, desto starkare blir dess verkan på den specifika bränsleförbrukningen. Motivet är att ju större

relativ prisförändring (och om tidssikten är tillräckligt lång), desto mera omfattande och kraftfulla

anpassningar kan övervägas och genomföras. De empiriskt skattade värdena på Ehp (oftast
skattade indirekt som skillnaden mellan EBp och EQp) har bestämts under de senaste

decenniernas, med enstaka avbrott, relativt lugna prisutveckling på drivmedel, vilket gör det

rimligt att anta att effekten av stora prisförändringar underskattas.
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Tabell 5.2 Modellens beräknade elasticiteter för olika relativa prisändringsnivåer

  

Relativ EQc p/c E Ehp EBp

Prisför- (2) (3) (4) (5) (4)+(5)
ändr. (1)

Pic/PO

1,0 -0,4 0,70 -0,28 -0,20 -0,48

1,1 -0,4 0,72 -0,29 -0,21 -0,50

1,2 -0,4 0,74 -0,29 -0,22 -0,51

1,5 -0,4 0,78 -0,31 -0,26 -0,57

2,0 -0,4 0,82 -0,33 -0,31 -0,64

2,5 -0,4 0,85 -O,34 -0,37 -0,71

3,0 -0,4 0,88 -0,35 -0,43 -0,78

4,0 -0,4 0,90 -0,36 -0,51 -0,87

 

Som framgår av värdena för EQp respektive Ehp i tabell 5.2 väger anpassningen

via lägre specifik bränsleförbrukning lättare vid mindre prisanpassningar, men

spelar en allt större roll vid stora prishöjningar och denna effekt dominerar vid

mycket stora prishöjningar. Som framgår av kolumn (6) i tabell 5.2 ligger den

totala långsiktiga bränslepriselasticiteten i intervallet ca -0,5 till -0,9, vilket är

konsistent med tillgängligt empiriskt material.

5.3 Beräkningsresultat

Beräkningar har utförts för de två referensscenarierna och för vart och ett av dessa

för tre olika målnivåer för minskningen av COz-utsläppen i relation till 1990 års

nivå, nämligen följande:

Tabell 5.3 Målscenarier

  

M ä 1 å r
2000 2005 2020
% % %

Oförändrade utsläpp: 0 0 0

Minskad utsläppsnivå:

Målscenario lägre ambitionsnivå 0 - 10 - 10

Målscenario högre ambitionsnivå -10 -25 -25

Anm. Dessutom har beräkningar utförts för ännu mera långtgående mål för minskningarna av
COZ-utsläppen för år 2020 nämligen -40 % och -65 %. Så stora minskningar faller dock utanför
det teoretiskt rimliga tillämpningsområdet för den elasticitetsmodell, som använts i beräkningarna.
Resultaten redovisas därför inte.
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Beräkningsresultaten för de olika mål- och tillväxtscenarierna redovisas i följande

tabeller 5.4 och 5.5. Tabellerna skiljer sig åt genom de elasticiteter som utnyttjas

för personbilstrafiken. Den lägre elasticiteten som ligger till grund för tabell 5.4

(EQc=-O,4 och EQp=-O,3) och den högre elasticiteten som ligger till grund för

tabell 5.5 ( EQc = -O,7 och EQp = - 0,5) bildar tillsammans gränsvärden i ett rim-

ligt intervall för empiriskt belagda långsiktiga elasticiteter för personbilstrafiken

med avseende på bensinpriset (Goodwin 1992).

Tabellerna 5.4 och 5.5 redovisar den elasticitetsbaserade beräkningsmodellens

värden på en generell COZ-avgift för transportsektorn (i 1990 års kronor, exklu-

sive moms), som måste läggas på 1990 års skattenivå, givet den antagna autonoma

bensinprisutvecklingen, för att etablera en bensinprisnivå, som gör att de

uppställda emissionsmålen kan uppnås. Det bensinpris som en sådan COz-avgift

skulle resultera i redovisas i prisnivå 1990 och 1994. Det bör observeras att de

beräknade bensinprisnivåerna för personbilssektorn förutsätter att generella C02-

avgifter på motsvarande nivå samtidigt tillämpas för hela transportsektorn. Resul-

taten i tabell 5.4 baserade på den något högre elasticitetsnivån (absolutvärdet) bör

betraktas som ett huvudfall.
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Tabell 5.4 Sammanfattning av resultaten av beräkningarna med elasticitets-
modellen I

Bensinpriselasticiteter: EQc=-0,4, EQp=-0,3

 

Prog- Mål- Scenario måttlig/låg ekonomisk Scenario hög ekonomisk tillväxt

nosår nivå tillväxt

Procent C07- C07- Ben- Ben- C07- C07]- Ben- Ben-

minsk- avgift avgift sinpris sinpris avgift avgift sinpris sinpris

ning kr/kg i kr/lit (pris- (pris- kr/kg i kr/lit (pris- (pris-

 

jämfört hela bensin nivå nivå hela bensin nivå nivå
med trans- exkl 1990) 1994) trans- exkl 1990) 1994)

1990 port- moms port- moms

sektorn sektorn

Ofø'rändrad ut-

släppsnivå
2000 -0 0,7 1,7 8,4 9,9 1,3 2,9 9,9 11,7

2005 -0 1,1 2,4 9,6 11,3 1,8 4,2 11,7 13,8

(2020 -0 3 7 16 19 6 13 23 28)

Minskad utsläppsnivå: lägre
ambitionsnivå: .

2000 -0 0,7 1,7 8,4 9,9 1,3 2,9 9,9 11,7

2005 -10 1,8 4,2 11,8 13,9 2,6 6,0 14,0 16,6

(2020 - 10 4 9 19 23 7 16 27 32)

Minskad utsläppsnivå: högre
ambitionsnivå:
2000 -10 2,0 4,7 12,1 14,3 2,8 6,4 14,3 16,9

2005 -25 3,2 7,4 15,7 18,6 4,0 9,4 18,2 21,5

(2020 -25 6 14 24 29 10 22 35 41)

 

1) Bensinpriset anges i 1990 års prisnivå, räknat inklusive moms och alla bensinskatter. Ben-
sinpriset 1990 är 6,21 kr/l räknat på detta sätt.

2) Reduktionen av COz-utsläppen anges i procent jämfört med utsläppsnivån 1990.

*) EQc betecknar den långsiktiga elasticiteten för trafikarbetet med personbil med avseende på

den rörliga driftskostnaden. Denna elasticitet antas vara konstant oavsett den relativa prisföränd-

ringens storlek. EQp, den långsiktiga elasticiteteten för det totala trafikarbetet med avseende på

bensinpriset, växer däremot något med stigande relativprisförändring på grund av att kvoten p/c

växer; se tabell 5.2. EQc = -0,4 innebär att EQp varierar mellan -0,3 och -0,4 medan EQc = -0,7

betyder att EQp ligger i intervallet -0,5 till -0,65. Värdena på EQp är därmed konsistenta med
Goodwin 1992).
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Tabell 5.5 Sammanfattning av resultaten av beräkningarna med elasticitets-
modellen II

Bensinpriselasticiteter: EQc=--0,7; EQp=-0,5

 

Prog- Mål- Scenario måttlig/låg ekonomisk Scenario hög ekonomisktillväxt

nosår nivå tillväxt
Procent C07- C07- Ben- Ben- C07- C07- Ben- Ben-

minsk- avgift avgift sinpris sinpris avgift avgift sinpris sinpris

ning kr/kg i kr/lit (pris- (pris- kr/kg i kr/lit (pris- (pris-

 

jämfört hela bensin nivå nivå hela bensin nivå nivå
med trans- exkl 1990) 1994) trans- exkl 1990) 1994)

1990 port- moms port- moms

sektorn sektorn

Oförändrad ut-

släppsnivå
2000 -0 0,5 1,1 7,7 9,1 0,8 1,9 8,7 10,2

2005 -0 0,8 1,9 8,8 10,4 1,4 3,2 10,6 12,5

(2020 -0 2,5 6 15 17 4,5 10 20 24)

Minskad utsläppsnivå: lägre
ambitionsnivå:
2000 -0 0,5 1,1 7,7 9,1 0,8 1,9 8,7 10,2

2005 -10 1,4 3,3 10,6 12,5 2,1 4,8 12,5 1,5

(2020 - 10 3 8 17 20 5 ,5 13 23 27)

Minskad utsläppsnivå: högre

ambitionsnivå:
2000 -10 1,3 3,0 10,0 11,8 1,7 4,0 11,3 13,3

2005 -25 2,5 5,9 13,9 16,4 3,3 7,6 16,0 18,9

(2020 -25 5 1 1 21 25 8 18 29 35)

 

Den erforderliga prishöjningen utifrån dagens faktiska bensinpris för att etablera

en viss prisnivå enligt tabellerna 5.4 och 5.5 är skillnaden mellan dagens pris och

målpriset uttryckt i dagens (1994) prisnivå. Dagens pris ( maj 1994) är ca 7,35

kr/liter. Detta pris motsvarar (av en slump) praktiskt taget precis 1990 års pris om-

räknat till 1994 års penningvärde (6,21 kr/lit * 1,18 = 7,33 kr/lit).

Den betydande skattehöjning som skett per första januari 1993 och den mindre

dito vid årsskiftet 93/94 har sålunda kompenserats av andra faktorer, som påverkat

det svenska marknadspriset på bensin nedåt, och resultatet är att bensinpriset i det

närmaste är realt oförändrat. Däremot, om alla faktorer utom bensinskatten hade

utvecklats som förväntat sedan 1990 hade redan gjorda skattehöjningar sedan
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1990 behövt räknas bort från i tabellen angivna priser respektive avgifter, om man

ville beräkna vilka ytterligare höjningar, som enligt modellberäkningarna krävs

för att nå målen för COz-utsläppen. Redan gjorda skattehöjningar sedan 1990

uppgår till totalt 1,02 kr/liter i 1990 års penningvärde, vilket i sin tur motsvarar

0,35 kr/kg C02 exklusive moms i 1990 års penningvärde. Andra prispåverkande

faktorer än skatterna har emellertid förändrats på ett sådant sätt att skatteföränd-

ringarna sedan 1990 precis har varit tillräckligaför att kompensera dessa föränd-

ringars prissänkande inverkan. Därför representerar de beräknade erforderliga

COz-avgifterna (omräknade till 1994 års prisnivå) också de avgiftshöjningar som

skulle krävas idag för att etablera önskade prisnivåer.

Av tabellen ovan framgår att ett marknadspris på bensin, som enligt modellen

stabiliserar utsläppen av C02 till år 2000 bör ligga på nivån 8,4 kr/liter i 1990 års

prisnivå, vilket motsvarar 9,90 kr/liter i prisnivå 1994. Dagens pris på ca 7,35

kr/liter skulle sålunda behöva höjas med 2,55 kr/liter vid lägre tillväxt och den

lägre elasticitetsnivån enligt tabell 5.4. Till år 2005 skulle, fortfarande med den

lägre elasticiteten, i scenariet med lägre tillväxt och målscenario 1 (lägre ambi-

tionsnivå, - 10 %) bensinpriset realt behöva höjas med 90 % till nära 14kr/liter i

dagens prisnivå, för att man skall uppnå det uppsatta målet om 10 % reduktion av

COz-utsläppen.

5.4 Kommentarer till beräkningsresultatens tolkning

Generellt gäller att elasticitetsberäkningarna för prisförändringar som är mer än

marginella bör tolkas med stor försiktighet.

Vi har tidigare betonat att elasticitetsansatsen innebär att anpassningsprocessernas

tekniska detaljer inte penetreras. Den erfarenhet som elasticitetstalen fångar, visar

att anpassningsmöjligheter finns i stor omfattning och variation.

Den elasticitetsansats som valts för beräkningarna innebär för persontrafiken med

bil att anpassningarna vid en bensinprishöjning omfattar såväl bilinnehavet och

- körsträckan per bil som den specifika bränsleförbrukningen för bilparken som hel-

het. Naturligtvis kommer en hel del av de bakomliggande anpassningarna att ta sig

Uttryck, som i andra sammanhang betecknas som "åtgärder" mot COz-utsläppen,

tex ökad samåkning, bättre ruttplanering, mera ekonomiskt körsätt, övergång till
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mindre fordon, effektivare motorer etc. Det har inte varit ett syfte i denna studie

att belysa mixen av dessa och andra tänkbara anpassningar.

De anpassningar av emissionsfaktorer som beräknas ske kan ges flera tolkningar,

tex som en tekniskt effektivare användning av fossilbränslen, som Övergång till

mindre energikrävande fordon, som inblandning av icke-fossila bränslen i en-

skilda fordon eller i vissa delar av fordonsparken (se Jönsson, 1993). Det faller

även i detta avseende utanför ramen för denna studie att diskutera hur de beräk-

nade anpassningarna skall materialiseras.

Vid krav på mycket stora minskningar av COz-utsläppen, Vilka gäller till år 2020

enligt målscenarierna, resulterar den på elasticiteter grundade beräkningsmodellen

i mycket höga COZ-avgifter och därav följande drivmedelspriser - priser som

närmast kan betecknas som prohibitiva. Det empiriska material som

elasticitetsskattningarna bygger på omfattar inte på långt när så kraftiga prisvaria-

tioner, som elasticitetsmodellen indikerar skulle behöva ske till år 2020. De be-

räkningar som ändå gjorts måste därför förses med så kraftiga reservationer, att

man kan ifrågasätta om det är meningsfullt att redovisa resultaten, vilket dock

ändå gjorts för tabellerna 5.4 och 5.5 ovan.

Det är högst tänkbart att alternativa icke fossila drivmedel kan komma att tränga

in på drivmedelsmarknaden vid övergång till de mycket höga prisnivåerna på

fössilbränslen, samtidigt som motorer, körmönster, fordonsstorlekar etc också

anpassas. Om sådana icke fossila drivmedel har ett någorlunda elastiskt utbud kan

en snabb övergång till dessa ske vid en uthålligt hög prisnivå på fossilbränslen.

Det är dock långtifrån självklart vilken anpassningsväg marknaden kommer att ta -

via substitution med nya bränslen eller via en dramatiskt effektivare hushållning

med fossilbränslen - för det transportarbete som skall göras.
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6 SLUTSATSER

Denna studie har två huvudsyften nämligen dels att prognosticera den svenska

transportsektorns COz-emissioner i ett medellångt och långsiktigt perspektiv dels

att analysera vilka prisförändringar på drivmedel som skulle vara nödvändiga för,

att nå oförändrade, lägre eller betydligt lägre utsläpp än 1990 från transport-

sektorn.

Det första huvudsyftet, att prognosticera C02-utsläppen, behandlas med flera

infallsvinklar i rapporten. En diskussion förs av tillgängliga metoder och vissa av

de brister och osäkerheter, som är förknippademed dem. Som ett sätt att hantera

en genuin osäkerhet om den internationella och svenska ekonomiska utvecklingen,

vilka starkt påverkar prognosen för COz-utsläppen, definieras två referensscena-

rier för den allmänna ekonomiska utvecklingen, som ger förutsättningar för två

alternativa utvecklingsbanor för den svenska transportsektorn.

Referensscenarierna, kallade "lägre" respektive "högre" skiljer sig inte mycket till

år 2000 men därefter blir skillnaderna betydande. Den genomsnittliga tillväxten av

BNP är i det lägre alternativet + 1,5 procent per år 1990-2020 och + 2,25 procent

per år i det högre alternativet, vilket innebär att BNP år 2020 i det högre

alternativet ligger 25 % över nivån i det lägre alternativet och med de antaganden

som gjorts är den privata konsumtionen 40 % högre.

De flesta av de prognoser som görs för transportutvecklingen försöker skapa en

bild av en (eller flera) troliga framtider, mot bakgrund av antaganden om den

framtida ekonomiska utvecklingen, teknisk utveckling mm. Den i rapporten re-

fererade norska utredningen (KLIMA-rapporten) analyserar två huvudbanor för

den norska transportsektorns utveckling - med och utan COZ-avgift- och konsta-

terar att en COz-avgift på en fördefinierad nivå skulle bidra till att dämpa C02-

utsläppen.

Ett stort antal svenska och internationella prognoser, av vilka en del presenteras

och diskuteras i denna rapport, ger en samstämmig bild; utan speciella nya åtgär-

der kommer COz-utsläppen att fortsätta att öka. Den norska studien visar att C02-

utsläppen kommer att växa även med rätt kraftiga höjningar av COZ-avgiften.

Den prognos vi gjort visar också den att utan nya åtgärder ökar COZ-utsläppen

och det gäller även i det korta perspektivet till år 2000 och även vid låg ekonomisk
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tillväxt, vilket framgår av följande tabell, som visar den av oss prognosticerade

procentuella förändringen jämfört med 1990 av transportsektorns COz-utsläpp vid

de två referensscenarierna.

Tabell 6.1 Prognos över förändringen av COz-utsläppen i de två referensscena-

rierna (procentuell förändring jämfört med 1990)

  

_ 2000 2005 2020

Lägre tillväxt +8 +16 +46

Högre tillväxt +13 +27 +86

 

För det andra huvudsyftet, att analysera de prisförändringar på drivmedel, som

skulle vara nödvändiga för att stabilisera eller minska transportsektorns COz-ut-

släpp till vissa målnivåer för ett antal framtida tidpunkter, har olika angrepps-

metoder övervägts, vilka diskuteras i rapporten.

Det är mera sällan som prognoser för transportsektorn utformas så att politiska

mål och krav integreras i analysen så att därigenom en "kravkalkyl" skapas; vad

krävs för att uppnå vissa bestämda mål. Ett tidigare exempel är Hesselborn 1992.

De senaste svenska långtidsutredningarna har också tillämpat denna ansats. I detta

avseende är den föreliggande studien än så länge ovanlig inom transportsektorn.

Arbetet har visat att ansatsen är framkomlig även om det finns vissa empiriska och

metodmässiga problem. De modellsystem som används för nationella transport-

prognoser har, så som de ser ut idag, visat sig vara mindre användbara för den typ

av analys det här är fråga om, varför vi i stället har utnyttjat ett system av sam-

mankopplade partiella elasticiteter för analyserna.

Trafikverkens miljörapportering, som har penetrerats i arbetet med denna studie,

befinner sig i ett uppbyggnadsskede och mycket arbete återstår innan metod och

presentation för rapporteringen har funnit en helt färdig form. Så småningom bör

emellertid denna rapportering kunna bli mycket användbar och av stort intresse för

den typ av analyser som gjorts i denna studie.

Beräkningarna visar att en prishöjning på drivmedel för alla delar av transport-

sektorn, t ex realiserad genom en tillkommande COz-avgift mellan ca 0,60 kr och

1,50 kr per kg COZ-utsläpp beroende på antaganden om ekonomisk tillväxt och

bensinpriselasticiteter (1994 års prisnivå, exklusive moms), skulle kunna stabili-
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sera utsläppen år 2000 på 1990 års nivå. Denna höjning av COz-avgiften mot-

svarar en bensinprishöjning från dagens pris på mellan 1,70 och 4,40 kr/liter.

För att uppnå oförändrade utsläpp år 2005, skulle COZ-avgiften från dagens nivå

och i dagens prisläge behöva höjas med mellan ca 0,80 och 2,10 kr/kg C02 bero-

ende på antaganden om ekonomisk tillväxt och bensinpriselasticiteter motsva-

rande en bensinprishöjning från dagens nivå med mellan 3,10 och 6,50 kr/liter.

Tabell 6.2 Erforderliga prisnivåer för bensin 1994 vid olika förutsättningar be-

träffande ekonomisk tillväxt och bensinpriselasticiteter för att uppnå

målscenario oförändrade COZ-emissioner från transportsektorn

FÖrutsättning: generella likformiga COz-avgifter tillämpas samtidigtför hela

transportsektorn

Målscenenario 0: Ofärändrade utsläppjämfört med 1990

 

Lägre bensinpriselasticitet (Eqp= - Högre bensinpriselasticitet (Eqp= -

0,3) 0,5)

Lägre tillväxt Högre tillväxt Lägre tillväxt Högre tillväxt

Målår för emissioner 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005

Bensinpris (1994) 9,90 11,30 11,70 13,80 9,10 10,40 10,20 12,50

Bensinprishöjning från +2,55 +3,95 +4,35 +6,45 +1,75 +3,05 +2,85 +5,15

dagens pris (7,35 kr/lit)

Motsvarande ökning av +0,9 +1,2 +1,5 +2,1 +0,6 +0,9 +1,0 +1,6
en generell C07_-avgift
från nivån 94-05 i 1994
års pris kr/kg

*) Avgiftshöjningarna kan tekniskt få en annan form än enCOz-avgift; modellberäkningarna för-
utsätter dock att avgiften gäller på en enhetlig nivå för alla transportsektorns delar.

För att på medellång sikt, tex till 2005, också reducera COz-utsläppen krävs dock

större höj ningar,vilket exemplifieras i följ ande tabell.
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Tabell 6.3 Erforderliga prisnivåer för bensin 1994 vid olika förutsättningar be-

träffande ekonomisk tillväxt och bensinpriselasticiteter för att uppnå
målscenario om minskade COz-emissioner från transportsektorn

Förutsättning: generella likformiga COZ-avgifter tillämpas samtidigt för hela

transportsektorn

Målscenenari0:Minskade utsläpp (jämfört med 1990) med 10 % till 2000 och
med 25 % till 2005

 

Lägre bensinpriselasticitet (Eqp: - Högre bensinpriselasticitet (Eqp: -

0,3) 0,5)

Lägre tillväxt Högre tillväxt Lägre tillväxt Högre tillväxt
Målår för emissioner 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005

 

Mål minskade emissio- -10 % -25 % -10 % -25 % -10 % -25 % -10 % -25 %

ner jämfört med 1990

Bensinpris (1994 års 14 19 17 22 12 16 13 19
prisnivå)

Bensinprishöjning från +6,5 +11,5 +9,5 +14,5 +4,5 +8,5 +5,5 +11,5
dagens pris (7,35 kr/lit)

Motsvarande ökning av +2,4 +3,8 +3,3 +4,8 +1,5 +3,0 +2,0 +3,9

en generell COgl-avgift
från nivån 94-05 i 1994
års pris kr/kg

 

Av tabell 6.2 framgår att det vid den lägre tillväxtbanan *och med det rimliga elas-

ticitetsantagandet EQp = - 0,5 bör vara möjligt att stabilisera COz-utsläppen med

en COz-avgift som långsiktigt ger ett bensinpris på 9 a 10 kr/liter. Tabell 6.3 visar

att bensinpriset skulle behöva vara betydligt högre för att också minska utsläppen.

För lågtillväxtscenariet och förutsatt den högre elasticiteten skulle bensinpriset

behöva långsiktigt hållas på en nivå av 12 till 16 kr/liter (1 v 3 approximativt

dubbelt det nuvarande priset.

Redan från de elasticiteter för olika transportmarknader som har utnyttjats i be-

räkningsmodellerna och de blygsamma kostnadsandelar, som faller på bränslet för

många transporttjänster, kan man sluta sig till att anpassningarna av trafikarbetet

vid höjningar av COZ-avgiften kommer att fördela sig mycket ojämnt mellan olika

delar av transportsektorn.

För godstrafiken sker endast mycket små anpassningar av transportarbetet då

priselasticiteterna är ytterst låga. Detta beror dels på att konkurrensytorna de facto

är mycket små mellan transportslagen, dels på att transportkostnadsandelen endast
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är en liten del av totala varu- och tjänstekostnader, dels slutligen på att

bränslepriset i sig endast utgör en liten bråkdel av den totala kostnaden för trans-

porttjänsten. Det bör dock betonas att för godstrafiken sker enligt beräkningarna

ändock betydande anpassningar i riktning mot effektivare bränsleanvändning.

För persontransporter sker däremot betydligt större kvantitativa anpassningar av

trafikarbetet, speciellt för personbilstrafiken. Vid höga COZ-avgifter kommer dock

anpassningar av despecifika emissionerna också att spela en mycket stor roll och

vid mycket höga priser dominerar den senare typen av anpassning.

För flyget, som har ett betydande inslag av "konsumtionsresande", gäller att både

inkomst- och egenpriselasticiteter är relativt höga (ca + 2 resp -0,5). Det innebär

att flyget expanderar starkt, speciellt i scenariet med hög tillväxt, men också att

trafikdämpningen blir klart märkbar vid höga COz-avgifter, trots att bränslets

kostnadsandel är relativt liten.

De eldrivna transportmedlen har inte behandlats ur emissionssynpunkt i studien.

Däremot finns givetvis, som tidigare betonats, järnvägen med som ett konkurre-

rande transportslag i bägge referensalternativen. I en framtida situation med krav

på utbyggnad av den svenska elförsörjningen, kan det emellertid bli mycket rele-

vant att även inkludera den eldrivna trafikens COz-utsläpp i analysen. I ett läge

där kärnkraften inte får byggas ut, kommer ju den marginella elkraften troligen att

produceras med fossilbränslen (kol eller gas).

Den norska studien (KLIMA) visade att vid en enhetlig COz-avgift för alla sam-

hällssektorer kommer betydligt större kvantitativa anpassningar att ske i andra

sektorer än transportsektorn. Detta indikerar att ett alternativ där man t ex försöker

genomdriva proportionellt lika minskningar av COZ-utsläppen i alla sektorer inte

kommer att vara samhällsekonomiskt effektivt. Den norska studien behandlar

också ett scenario med en internationell COZ-avgift - en vidgning av perspektivet

som kan vara motiverad vid försök att se en effektiv anpassning till COZ-målen i

ett globalt perspektiv.

Det statsfinansiella utfallet och behandlingen av COz-avgiften är en mycket in-

tressant fråga, men faller utanför ramen för denna studie, liksom COZ-avgifternas

verkningar på aktivitetsnivån och strukturen i den svenska ekonomin, under olika

antaganden om kompenserande skattesänkningar respektive internationell koordi-

nering av COz-avgifterna.
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