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Förord 
Regeringen har gett SIKA och trafikverken ett uppdrag att kartlägga potentialen för 
överflyttning av person- och godstransporter mellan trafikslag som bidrar till minskade 
utsläpp av växthusgaser, energieffektivisering och som bedöms kunna vara samhälls-
ekonomiskt lönsamma. I uppdraget ska samverkan ske med VTI. 

Eftersom VTI är en myndighet som i huvudsak måste finansiera sin verksamhet genom 
uppdrag har för VTI:s del samverkan främst skett genom utförande av det specifika 
uppdrag som redovisas i denna rapport. Beställare av uppdraget har varit SIKA.  

Medverkande för VTI har varit projektledare Inge Vierth, Anna Mellin, Svante Mandell 
(kap 2.5, 2.6) och Claes Eriksson (litteratursökning). Övriga medverkande har varit 
Gerhard Troche, konsult verksam vid Kungliga tekniska högskolan (litteraturöversikter 
för person- och godstransporter), Jonas Flodén och Rickard Berqvist, konsulter, 
verksamma vid Handelshögskolan i Göteborg (litteraturöversikter för godstransporter). 

Arbetet har genomförts från mitten på augusti till slutet på oktober 2008. Arbetet har 
utförts inom ramen för Centret för transportstudier (CTS).  

Linköping november 2008 

 

Gunnar Lindberg 
Avdelningschef 
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Kvalitetsgranskning 
Granskningsseminarium genomfört den 15 oktober 2008 där Henrik Swahn var lektör. 
Inge Vierth har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus den 31 oktober 2008 
Projektledarens närmaste chef Gunnar Lindberg har därefter granskat och godkänt 
publikationen för publicering den 30 november 2008. 

 
Quality review 
Review seminar was carried out on 15 October 2008 where Henrik Swahn reviewed and 
commented on the report. Inge Vierth has made alterations to the final manuscript of the 
report on 31 October 2008. The research director of the project manager Gunnar 
Lindberg examined and approved the report for publication on 30 November 2008.  
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Förkortningar  
BAU  = Business as usual 

CDM  = Mekanismen för ren utveckling (Clean Development Mechanism)  

CO2 = Koldioxid 

DoU = Drift och underhåll 

ECMT = European Conference of Ministers of Transport 

EU ETS = EU:s handelsystem med utsläppsrätter 

Fkm = Fordonskilometer (Trafikarbete) 

FoU = Forskning och utveckling 

HGV = Tunga lastbilar (Heavy Goods Vehicle) 

ICAO = Internation Civil Aviation Organization 

IET = Internationell handel med utsläppsrätter (International Emission Trading) 

IMO = International Maritime Organization 

IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change 

JI = Gemensamt genomförande (Joint Implementation)  

JIT = Just-In-Time 

KI = Konjunkturinstitutet 

Km-skatt = Kilometerskatt 

KP = Kyoto protokollet 

LHV = Långa och tunga lastbilar (Long and Heavy Vehicle) 

MJ = Megajoule  

Mt = Miljoner ton 

Pkm = Personkilometer 

Platskm = Platskilometer 

TEU = Måttenhet som motsvarar en container med längden 20 fot (6,10 m). 
(Twenty- foot Equivalent Unit) 

Tonkm = Tonkilometer (Transportarbete) 
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Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur  
Internationell exposé – persontransporter 

Inom uppdraget att kartlägga potentialen för överflyttning av transporter mellan 
trafikslag 
av Inge Vierth och Anna Mellin 
VTI 
581 95 Linköping 

 
Sammanfattning 
Regeringen har givit SIKA och trafikverken i uppdrag att kartlägga potentialen för 
överflyttning av person- och godstrafik mellan trafikslag som bidrar till minskade 
utsläpp av växthusgaser, energieffektivisering och som bedöms kunna vara samhälls-
ekonomiskt lönsamma. I uppdraget skall bland annat följande frågor belysas: 

− Vilka åtgärder för överflyttning mellan trafikslagen, till exempel olika typer av 
infrastrukturåtgärder, är mest kostnadseffektiva för att reducera CO2-belast-
ningen? Vad blir approximativt kostnaden per inbesparat ton koldioxid med 
olika åtgärder? 

− Finns det idag överflyttningspotentialer som leder till minskad klimatpåverkan 
och ökad samhällsekonomisk effektivitet? Hur stora är i sådana fall dessa 
potentialer och mellan vilka transportslag?  

− Vilka hinder föreligger för att överflyttningspotentialen nyttjas? Vilka åtgärder 
krävs för att få till stånd en effektiv överflyttning? Hur påverkas de offentliga 
finanserna av åtgärderna? 

VTI har genomfört en godsstudie baserad på nationell litteratur kompletterad med 
kontakter med forskare, näringsliv och myndigheter. I studien undersöks potentialen av 
effektiviseringar inom respektive trafikslag, överflyttning mellan trafikslagen och 
effektivare logistik med målet att reducera klimatpåverkan. VTI har även genomfört en 
internationell litteraturöversikt med avseende på potentialen att flytta över person-
transporter. Båda delprojekten redovisas nedan. 

 

Godstransporternas klimatpåverkan  
Det samlade godstransportarbetet på ca 105 miljarder tonkilometer i Sverige fördelades 
år 2007 på väg (ca 40 %), sjöfart (ca 40 %) och järnväg (ca 20 %). Därutöver transpor-
terades år 2007 drygt 200 000 ton som flygfrakt. Järnvägen har en relativt stor andel i 
jämförelse med andra länder. I trafikverkens referensprognos för år 2020 beräknas 
transportarbetet på väg öka ungefär dubbelt så mycket (20 %) som transportarbetet på 
järnväg (10 %) respektive sjöfart (11 %). Luftfartstyrelsen överväger att ta fram en 
prognos.  

Koldioxid (CO2) är den viktigaste växthusgasen. Transportsektorn släpper ut per år 
cirka 20 miljoner ton CO2 (beräknat enligt de rapporteringsregler som gäller för 
Kyotoprotokollet). Godstransporterna står för en fjärdedel (ca 5 miljoner ton CO2). 
Inom segmentet godstransporter står vägtransporter för största delen (ca 4,1 av 
5 miljoner ton CO2). Godstransporter på väg utgör således cirka 40 % av transport-
arbetet och cirka 80 % av godstransporternas CO2-utsläpp. Värdet av det gods som 
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transporteras långa sträckor med lastbil är dock mycket högre än för gods med järnväg 
och sjöfart.  

Cirka 40 % av godsmängden (i ton) transporteras till/från andra länder. Utsläpp från 
svensk export och import utanför svenskt territorium (som inte ingår i Kyotoprotokollet) 
från sjöfart (ca 7,1 miljoner ton CO2) och flyg (ca 0,44 miljoner ton CO2) tillkommer till 
de ovan nämnda 5 miljoner ton CO2.   

Jämfört med andra europeiska länder står transportsektorn i Sverige för en relativt stor 
andel av de totala CO2-utsläppen. Detta beror inte på att Sverige har höga utsläpp från 
transportsektorn utan snarare på att Sverige har relativt låga CO2-utsläpp från andra 
sektorer, framförallt från energisektorn. Godstransporternas CO2-utsläpp i Sverige 
förväntas, beroende på i vilken omfattningen energieffektiviseringar realiseras, öka till 
5,1–6,3 miljoner ton år 2020. De klimatpolitiska åtgärder som vidtagits har hittills inte 
lyckats stävja ökningen av CO2-utsläppen som den ökade tillväxten inom transport-
sektorn bidragit till. Därför finns det ett behov av att se över möjligheterna att förbättra 
de klimatpolitiska åtgärderna.  

 

Utsläppsmål globalt, i Europa och Sverige 
Klimatproblematiken är global, det vill säga det spelar inte någon roll var utsläppen 
sker, och kräver en global lösning. Kyotoprotokollet ålägger de länder som har 
ratificerat protokollet att reducera utsläppen till 5 % under 1990 års nivå under perioden  
2008–2012. EU agerar som en part under Kyotoprotokollet och bördefördelningen inom 
EU innebär att Sverige har ett ökat utrymme på 4 % relativt 1990. Detta avser inte 
enbart utsläpp inom Sverige, målet kan nås genom reduceringsåtgärder utanför Sverige. 
Sverige har dock ensidigt satt upp ett eget mål att reducera utsläppen, inom Sverige, 
med 4 % relativt 1990.  

 

Litteraturöversikt för godstransporter 
De flesta av litteraturkällorna är från europeiska länder samt Nordamerika. Det är 
väldigt få av källorna som tar upp potentialen för att minska klimatpåverkan genom en 
överflyttning till klimatvänligare trafikslag. Istället fokuserar de flesta på antingen 
överflyttning mellan trafikslagen generellt eller hur CO2-utsläppen från transportsektorn 
kan minskas. I de flesta fall saknas uppgifter om kostnaderna i samband med CO2-
reduceringar, framförallt för marknadsaktörernas åtgärder. Genomgången har gett lite 
information när det kommer till åtgärder och dess effekter på längre sikt.  

Det finns många förslag för vad som kan åstadkommas av tekniska innovationer inom 
varje trafikslag, men kanske framförallt inom vägtransporterna. De flesta, framförallt 
internationella rapporter och artiklar nämner potentialerna av att effektivisera 
transporterna inom varje trafikslag och många framhäver att det är just här som de 
största minskningarna av CO2-utsläpp kan göras på ett kostnadseffektivt sätt. En annan 
åtgärd som nämns som viktig är en generell teknisk vidareutveckling av alla trafikslag, 
även de med relativt låg klimatpåverkan. Infrastrukturinvesteringar som leder till 
snabbare transporter och ökad tillförlitlighet är ytterligare åtgärder för att överflyttning 
ska ske. För flygtransporter har litteraturundersökningen gett lite underlag. Överflytt-
ning är bara en potentiell effekt av de olika åtgärderna, som enligt flera av källorna inte 
ger någon större reducering av CO2-utsläppen. Det finns flera åtgärder som betonas i 
litteraturen och att åtgärdspaket är effektivast för att reducera utsläppen av CO2.  
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Överflyttningspotentialen för de enskilda åtgärderna skiljer sig mycket åt för olika 
varugrupper och inrikes- respektive utrikestransporter. Järnväg är ofta ett klimat-
vänligare alternativ än vägtransporter, men det är inte helt självklart vilka trafikslag som 
är klimatvänligare. Det avgörande är bl.a. hur effektiva fordon respektive farkoster som 
används och hur hög lastfaktorn är. Flera rapporter tar upp behovet av intermodala 
transportlösningar, där flera trafikslag kombineras och därmed krävs en eller flera 
omlastningar. Överflyttning från väg kan åstadkommas genom skatter (CO2-skatt, 
kilometerskatt). De relativa prisskillnaderna förändras som en följd av en internalisering 
av trafikens negativa externa effekter, vilket gynnar klimatvänligare transportlösningar. 

Litteraturen belyser även att det finns olika förutsättningar och delvis hinder för över-
flyttning mellan trafikslagen i form av kapacitetsbegränsningar för järnvägstransporter, 
regleringar som försvårar samt kvaliteten på intermodala transportlösningar. Olika 
åtgärders effekter är även starkt kopplade till lokala förutsättningar, som exempelvis 
befintlig infrastruktur, vilken sektor som bidrar mest till CO2 problematiken och hur 
elektriciteten till järnvägen produceras.  

 

Kostnadseffektiva åtgärder för att reducera CO2-utsläppen 
Grovt kan styrmedel delas upp i tre kategorier: ekonomiska, administrativa och 
informativa åtgärder samt andra åtgärder som infrastrukturinvesteringar. Ekonomiska 
styrmedel decentraliserar beslutsfattandet, till exempel om hur produktionsprocessen 
bör förändras, till dem som har störst kunskap att fatta dylika beslut och är därför 
särskilt användbara vid asymmetrisk information (att olika aktörer har olika informa-
tion). Problemet med administrativa styrmedel är att beslutsfattarna behöver stora 
mängder information för att nå en kostnadseffektiv lösning.  

Inom Europa är EU:s handelsystem med utsläppsrätter (EU ETS) det viktigaste styr-
medlet för att reglera utsläppen av växthusgaser. Handelssystemet inkluderar produk-
tionen av den el som används inom järnvägen. Ett globalt handelssystem skulle vara 
önskvärt men eftersom det verkar ligga långt fram i tiden är en utvidgning av EU ETS 
ett alternativ att beakta. Att handelssystemet skulle täcka även väg- och järnvägs-
transporter med diesellok har påpekats bland annat av Klimatberedningen vara 
förknippat med vissa problem. Detta skulle innebära höga åtgärds- och transaktions-
kostnader då antalet aktörer skulle öka kraftigt. Inkluderandet av alla landtransporter i 
EU:s handel med utsläppsrätter skulle dessutom innebära en risk för att marknadens 
aktörer genom att flytta verksamhet utanför handelsområdet undviker att påverkas av 
handelssystemet utan att utsläppen minskar, så kallat kolläckage.  

CO2-utsläppen från vägtransporterna och dieseldrivna järnvägstransporter regleras via 
skatter. För järnvägstransporter är det möjligt att begära skattelättnad. Sjöfart och flyg är 
däremot undantagna från beskattningen. Både Klimatberedningen och Konjunktur-
institutet (KI) analyserar en höjning av bränsleskatten med 70 öre/l, för bensin och 
diesel. Denna åtgärd skulle resultera i en minskning av CO2-utsläppen med 0,6 miljoner 
ton (Klimatberedningen) per år alternativt 0,4 miljoner ton (KI) per år. Kostnaden per 
inbesparat ton CO2-utsläpp bedöms ligga mellan 300–1 000 kr (Klimatberedningen) 
alternativt 600 kr (KI). Det finns acceptansproblem för skattehöjningar på grund av 
konkurrensen med andra länder. Om skattenivån skiljer mycket mellan olika länder kan 
det påverka i vilket land lastbilschaufförerna tankar och det kan finnas incitament att 
köra omvägar vilket leder till ökade CO2-utsläpp.  
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Enligt SIKA skulle en kilometerskatt på 1 kr per kilometerm leda till en utsläpps-
minskning på 0,260–0,575 miljoner ton CO2. Vid systemkostnader på 350 miljoner per 
år beräknas kilometerskatten med knapp nöd vara samhällsekonomiskt lönsam. 
Kostnaden per inbesparat ton CO2-utsläpp beräknas av SIKA ligga mellan 600 och 
1 300 kr. Klimatberedningen beräknar kostnaderna till över 1 000 kr/ton och 
Konjunkturinstitutet på 350 kr/ton (exkl. administrativa kostnaderna). Som förväntat 
pekar alla slutsatser i alla betraktade studier på att CO2-skatten är överlägsen kilometer-
skatten när det gäller att reducera CO2-utsläpp. Kilometerskatten skapar incitament till 
att minska antalet körda kilometer och transportefterfrågan, däremot skapas inga direkta 
incitament för energieffektiviseringar.  

CO2-utsläpp från internationell sjöfart och internationellt flyg ingår inte i Kyotoproto-
kollet. Dessa utsläpp omfattas varken av EU:s handelsystem med utsläppsrätter eller 
CO2-skatter. International Maritime Organization (IMO) och Internation Civil Aviation 
Organization (ICAO) arbetar på lösningar för att minska sjöfartens och flygets CO2-
utsläpp. Utsläppen från inrikes sjöfart och flyg omfattas inte heller av någon CO2-skatt. 
En global CO2-skatt alternativt en global handel med utsläppsrätter som inkluderar alla 
trafikslagen vore önskvärd. 

CO2-differentierade farledsavgifter förespråkas av Klimatberedningen. Det innebär att 
utöka de befintliga differentieringarna av farledsavgifterna, för utsläpp av svavel och 
kväveoxider, till att även inkludera CO2. Införandet av CO2-differentierade farledsav-
gifter borde inte vara förknippat med höga kostnader eftersom det kan integreras med 
det befintliga systemet. Däremot saknas harmoniserade mätmetoder för sjöfartens 
bränsleförbrukning. 

Kostnaderna för att minska CO2-utsläppen är relativt höga för de gränsöverskridande 
projekten som stöds inom ramen för EU-programmet Marco Polo . Företagens 
kostnader tillkommer till EU:s stöd som uppgår till cirka 106 euro per ton CO2. Detta 
indikerar att Marco Polo programmet är en förhållandevis dyr åtgärd för att reducera 
CO2-utsläppen. Programmet beräknas dock kunna leda till spridning av kunskap och 
främja ytterligare effektiviseringar hos de berörda företagen och andra företag. 

Gränsvärden för bränsleförbrukning skulle ge incitament för tillverkning och transport-
industrin att energieffektivisera tunga lastbilar. Som Energimyndigheten framför, finns 
det dock ingen harmoniserad mätmetod för bränsleförbrukning inom EU idag.  

Standardisering av exempelvis lastbärare och informationssystem kan underlätta och i 
vissa fall vara avgörande för att överflyttning till klimatvänligare transportlösningar ska 
ske. Standardisering bör helst föregås av internationella överenskommelser som fast-
ställer vilket system/standard som skall gälla. Vi har inga kostnadsuppgifter för detta 
styrmedel.  

Flera studier har undersökt effekterna av införandet av längre och tyngre lastbilar och 
kommit fram till skilda resultat. Enligt en EU:s studie som tar hänsyn till effekterna på 
järnvägsmarknaden och nygenererade transporter skulle CO2-utsläppen i Europa kunna 
reduceras med 3,6 % om ”svenska” lastbilsdimensioner, dvs. upptill 25,25 m och 
60 ton, användes i hela EU. För Sverige beräknas, i en studie av VTI, att CO2-utsläppen 
skulle vara cirka 0,24 miljoner ton högre om de tunga lastbilarna hade ”EU-dimen-
sioner” och inga överflyttningar till andra trafikslag vore möjliga. Under förutsättningen 
att planerade järnvägsinvesteringar (ca 60 mdr kr för gods- och persontransporter till 
2020) genomförs beräknas däremot CO2-utsläppen vara cirka 0,1 miljoner ton lägre. 
Sverige kan utnyttja fördelarna med längre och tyngre lastbilar eftersom investeringar 
har gjorts och görs i vägnätet. En övergång till ännu längre och tyngre lastbilar skulle 
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möjligtvis kräva ytterligare investeringar. En brittisk studie utförd av TRL rekommen-
derar dock inte att Storbritannien ska utöka max. vikten på grund av höga investerings-
kostnader samt risk för överflyttning från järnvägen till lastbilar.  

En introduktion av informativa styrmedel som till exempel klimatmärkning av mat 
skulle kunna påverka transporterna. Detta är ett styrmedel skulle kunna vara ett komple-
ment till ett ekonomiskt styrmedel. Ett problem som behöver lösas är hur en produkts 
utsläpp ska beräknas. Faktaunderlag är en viktig faktor för att nå en märkning med hög 
trovärdighet. 

Infrastrukturinvesteringar är ett förhållandevis kostsamt sätt att minska CO2-utsläpp. I 
Banverkets underlag till Klimatberedningen beräknas investeringar på cirka 
50 miljarder kr, till 2020, leda till en utsläppsreducering på ungefär 1 miljoner ton CO2 
per år. I beräkningen antas att investeringarna enbart genomföras för att minska CO2-
utsläppen. Konjunkturinstitutet (KI) har utgått ifrån att investeringar skulle leda till 
utsläppsreduceringar på 0,511 miljoner ton CO2 som också är beräknade av Banverket. 
Den antagna emissionsfaktorn för lastbilar är avgörande för beräkningsresultaten. Vi 
håller med KI om att Klimatberedningens faktor på 130 CO2/tonkilometer är hög och 
vill även poängtera att överflyttning även kan ske från sjöfarten (som generellt har lägre 
emissioner än lastbilar). Att KI:s utsläppsminskningar bedöms mer realistiska än 
Klimatberedningens stöds också av VTI:s beräkningar i scenariot med kortare och 
lättare lastbilar (se ovan). Klimatberedningen beräknar en kostnad på 2 200 kr per 
reducerat ton CO2. KI räknar med mer än dubbelt så höga kostnader på 5 000 kr  
per ton CO2. 

Infrastrukturinvesteringar genomförs inte enbart eller ens huvudsakligen av klimatskäl, 
utan är en del av en långsiktig samhällsplanering. Investeringarna bör genomföras ifall 
de är samhällsekonomiskt lönsamma, det vill säga de positiva klimateffekterna bör ingå 
i investeringskalkylerna. Vi har inga specifika kostnadsunderlag som gör det möjligt att 
jämföra olika järnvägsinvesteringar med hänsyn till potentialen att föra över gods 
mellan trafikslag samt kostnaden för att reducera CO2-utsläppen. Vi försöker dock föra 
en diskussion om olika typer av investeringars kostnadseffektivitet.  

− Investeringar som löser upp flaskhalsar, till exempel i anslutning till storstäderna 
där det idag efterfrågas fler järnvägs-/kombitransporter, är ofta samhällseko-
nomiskt lönsamma och kan leda till överflyttningar från väg till järnväg som i 
sin tur minskar klimatpåverkan.  

− Investeringar som möjliggör mer gods per vagn (bärighet, lastprofil) och fler 
vagnar per tåg ökar järnvägens skaleffekter. Minskad klimatpåverkan härrör i 
detta skede främst från effektiviseringar inom järnvägssystemet. Kombi-, 
vagnslast- och systemtågtransporter kan också bli konkurrenskraftigare 
gentemot andra trafikslag. 

− En elektrifiering av järnvägsnätet (inklusive rangerbangårdar och kombitermi-
naler) minskar CO2-emissioner om dieseltåg ersätts med eltåg. Om elektrifi-
eringar även leder till en effektivisering av transporterna ökar också järnvägens 
konkurrenskraft gentemot andra trafikslag och kan därmed leda till överföringar 
från andra trafikslag till järnväg. 

− Konsultbolaget Railize räknar med att en utbyggnad av infrastrukturen för 
höghastighetståg kan minska CO2-utsläppen från både person- och godstrans-
porter med cirka 1 miljon ton per år. Vi har inga specifika kostnadsuppgifter, 
men utifrån genomgången litteratur är investeringarna i höghastighetståg 
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förknippade med höga kostnader som inte enbart kan motiveras utifrån 
klimatskäl.  

Breddning och fördjupning av farleder möjliggör att större fartyg kan anlöpa (fler) 
hamnar. Större godsvolymer i hamnarna kan också stärka järnvägens konkurrenskraft 
och öka sannolikheten att volymerna blir tillräckligt stora för att köra tåg till/från 
hamnen. En utveckling mot färre och större hamnar gynnar således järnvägen. 

Det är svårt att dra specifika slutsatser av de olika klimatpolitiska åtgärdernas samver-
kanseffekter. Vi har inte hittat litteratur som belyser denna aspekt djupare, men flertalet 
rapporter hävdar att paket beståendes av åtgärder som inte motverkar varandra är att 
föredra framför enstaka åtgärder.  

 

Överflyttningspotentialer som leder till minskad klimatpåverkan  
Överflyttningspotentialen skiljer mellan olika marknadssegment. Gods som transpor-
teras över långa avstånd med lastbil har störst potential att flytta över till mindre 
klimatpåverkande transportkedjor. Detta gäller främst intermodala transportlösningar 
men kan också gälla unimodala lösningar. Flodén beräknar en CO2-besparing på 
1,6 miljoner ton per år jämfört med 0,16 miljoner ton per år idag vid en överflyttning 
från väg- till kombitransporter. Reduceringspotentialen är stor i förhållande till de cirka 
5 miljoner ton CO2 som godstransporterna släppte ut 2007. Besparingen är dock ett 
teoretiskt max. Enligt Flodén är den avgörande faktorn anpassningen av kundernas 
leveranskrav med hänsyn till tidsfönster.  

Bergqvist beräknar, beroende på scenario, besparingspotentialer på 0,2 till 0,6 miljoner 
ton CO2 (jämfört med lastbilstransporter) för år 2025 genom att bygga ut hamnpend-
larna till/från Göteborgs hamn. Detta skall jämföras med 0,04 miljoner ton CO2 som 
hamnpendlarna minskar idag, jämfört med om allt gods istället transporterades med 
lastbilar. I beräkningen förutsätts att en större andel container och semitrailers transpor-
teras med hamnpendlarna. En förutsättning är investeringar i Göteborg och i kombi-
terminalerna. Både Flodén och Bergqvist förutsätter stor tillväxt för vägtrafiken och att 
dessa tillkommande volymer i vägtrafiken flyttas över till kombi, särskilt i fallet hamn-
pendlar är dock även överflyttningar från/till sjötransporter tänkbara. Kostnaderna 
diskuteras inte. Flodéns beräkningar innefattar även reduceringspotentialen för hamn-
pendlarna, det vill säga man kan inte lägga ihop Bergqvist och Flodéns överflyttnings-
potentialer för kombitransporter.  

Litteraturöversikten har bara funnit få studier om överföring ur ett klimatperspektiv till 
direkta sjötransporter eller kedjor som inkluderar sjöfart. En möjlig förklaring är att den 
största delen av sjötransporterna genomförs utanför Sveriges territorium. En annan 
förklaring är att sjöfarten har en stark miljöpåverkan genom exempelvis sina utsläpp av 
svavel och kväveoxider. Garcia-Menéndez studie som behandlar spansk export till 
Europa och Nordafrika visar på de låg- och högvärdiga varornas olika benägenhet att 
transporteras med sjöfart som alternativ till lastbil. I Sverige diskuteras överflyttningen 
mellan sjöfart och järnväg bland annat i samband Vänersjöfarten men inte heller ur ett 
klimatperspektiv vad vi har hittat. Det finns också ytterst få studier som diskuterar 
överföring av flygtransporter till andra trafikslag ur ett klimatperspektiv.  

Överflyttningspotentialen begränsas av att en stor andel av vägtransporterna är för korta 
för att flyttas över till mindre klimatpåverkande trafikslag. Transporter under 100 km 
står för 65 % av den transporterade godsmängden och cirka 20 % av godstransport-
arbetet på väg. Överflyttningspotentialen begränsas också av olika varors egenskaper.  
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Att transportköpare och transportindustrin utvecklar innovativa logistik- och transport-
system och lösningar eller att fordonstillverkare med flera utvecklar nya produkter 
förklaras ofta av flera faktorer. Ekonomiska styrmedel och omvärldsfaktorer som 
exempelvis råoljepriset leder till att marknadsaktörerna vidta olika åtgärder. Anpass-
ningar sker i form av effektiviseringsåtgärder inom respektive trafikslag, i övergången 
mellan trafikslagen respektive inom logistiken. Olika aktörer har olika system och 
upplägg men höga fyllnadsgrader eftersträvas, oberoende trafikslag. Dessa leder till 
minskade CO2-utsläpp per tonkilometer.  

Ett exempel på genomförda CO2-besparingar är ICA:s nya distributionssystem som 
syftar till att transportera varorna på att mera effektivt och samordnat sätt till butikerna. 
ICA tar ansvar för frakten av fler varor från leverantör, som tidigare transporterats 
direkt till butik (t.ex. mejeri- och bryggerivaror). Ett annat exempel är IKEA som har 
minskat CO2-utsläppen genom att vakuumförpacka och transportera värmeljus på ett 
mera effektivt sätt. I många fall, som de ovan nämnda, är de åtgärder som leder till 
minskade CO2-utsläpp företagsekonomiskt mycket lönsamma. Frågan är varför dessa 
effektiviseringsåtgärder ibland genomförs (och kommer att genomföras) och varför de i 
andra fall inte genomförs  

CO2-utsläppen beräknas, enligt våra beräkningar baserat på trafikverkens referens-
prognos för 2020, vara cirka 0,5 miljoner ton lägre än dagens utsläpp (2007) om de lägst 
angivna emissionsfaktorerna för år 2020 antas. Effektiviseringar som minskar transport-
kostnaderna kan dock leda till ökat transportarbete. Transportarbetet förväntas också 
öka genom den ekonomiska tillväxten. Enligt referensprognosen som förutsätter en 
tillväxt av transportarbetet på 14 % ökar CO2-utsläppen med drygt 0,1 miljoner ton med 
samma emissionsfaktorer för år 2020. Detta visar på att ökat transportarbete, allt annat 
lika, leder till ökade utsläpp. En annan effekt är att de effektiviseringar som sker kan 
leda till ökat utnyttjande av trafikslagen vilket minskar den beräknade reduceringen av 
CO2-utsläppen.  

 

Hinder för att överflyttningspotentialen nyttjas 
Det kan finnas hinder som leder till att kostnadseffektiva anpassningar och/eller över-
flyttningar till mindre klimatpåverkande trafikslag inte kommer tillstånd, med andra ord 
att överflyttningspotentialen inte utnyttjas. Sådana hinder kan utgöras av politiska 
misslyckanden (t.ex. brist på utbildad personal såsom lokförare och bristande investe-
ringar) eller marknadsmisslyckanden (t.ex. informationsbrister). Om det föreligger 
hinder kan det finnas behov av ytterligare styrning. 

I diskussionen kring möjligheter att flytta över transporter till järnväg hävdas att det 
finns kapacitetsproblem som försvårar en överflyttning. Ett tillvägagångssätt för att 
hantera detta problem i väntan på kapacitetsförstärkningar är att använda existerande 
kapacitet på bästa tänkbara sätt. För detta ändamål är det möjligt att använda differenti-
erade banavgifter. Idag betalas banavgifter per tonkilometer för godståg och per tågkilo-
meter för persontåg. Däremot finns ingen differentiering med avseende på när på dygnet 
som trafiken bedrivs respektive på vilka banor. Införandet av differentierade banavgifter 
kan påverka operatörernas agerande. En annan möjlighet är att ta betalt för att boka upp 
tåglägen eller då operatörer inte utnyttjar ett tågläge som reserverats under 
tidtabelläggningsprocessen. 

Kombiterminaler och anslutande infrastruktur utgörs av ett komplext system med flera 
olika offentliga och privata aktörer inblandade. Antalet privata operatörer har bland 
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annat tack vare avregleringen ökat under de senaste åren. Detta är en önskad utveckling, 
men den ställer också krav på organisationsformer. I befintliga terminaler kan otydlig 
ansvarsfördelning och icke konkurrensneutral fördelning av kapacitet utgöra hinder.  

Representanter från näringslivet framhåller att det är viktigt med ett nationellt 
perspektiv och stråktänkande i infrastrukturplaneringen för att underlätta för effektivare 
mindre klimatpåverkande logistik- och transportlösningar. Samhälls- och infrastruktur-
planering på regional nivå kan leda till suboptimeringar, det vill säga att valet inte faller 
på den bästa möjliga lösningen på grund av ett för snävt perspektiv. Generellt kräver 
mindre klimatpåverkande transportlösningar med järnväg och sjöfart stora godsvolymer. 
Aktörer som vill etablera system för intermodala transporter har höga initialkostnader.  

Idag är järnvägsandelen lägre för internationella än för nationella transporter trots att 
järnvägen har komparativa fördelar att genomföra längre transporter. En förklaring till 
situationen är administrativa, tekniska och kulturella hinder för gränsöverskridande 
järnvägstransporter i Europa. Även villkoren för vägtransporter påverkar överflyttnings-
potentialen till andra trafikslag och därmed klimatet. Omfattning av kontroller att befint-
liga föreskrifter avseende på kör- och vilotider, lastsäkring samt hastigheter följs skulle 
påverka konkurrensytan mot andra trafikslag och förmodligen öka överflyttnings-
potentialen. 

Transportköparnas krav på transporter som till exempel viljan att acceptera senare 
leveranser, alternativt tidigare avgångar, är av stor betydelse för intermodala transporter. 
Enligt bland annat Green Cargo har transporttider börjat diskuteras på ett nytt sätt. 
Transportköpare inser att de inte är konkurrenter på vägen utan i butikerna, vilket ger 
nya samarbetsmöjligheter för godstransporter.  

 

Slutsatser – godstransporter  
Ekonomiska styrmedel är, rätt utnyttjade, ett kostnadseffektivt medel för att minska 
godstransporternas klimatpåverkan. Dessa styrmedel ger ett generellt ekonomiskt 
incitament för marknadsaktörerna att vidta olika anpassningar såsom exempelvis 
fordonseffektiviseringar, överflyttning till klimatvänligare trafikslag och anpassningar 
och logistiksystem och lösningar. Litteraturen har visat att det finns en betydande 
potential till CO2-reduceringar.  

Det finns några begränsningar i dagens utformning av styrmedel. Med hänsyn till 
problemets och godstransportsektorns globala karaktär är en utvidgning av EU:s 
handelssystem med utsläppsrätter (EU ETS), så att det innefattar alla trafikslag 
önskvärt. Idag regleras klimatpåverkan från vägtransporter, som står för den största 
andelen av godstransporternas utsläpp, genom CO2-skatten på bränsle. Samma skatte-
reglering borde gälla för järnvägstransporter med diesellok som idag kan begära 
skattelättnad samt för sjöfart och flyg.  

CO2-skatten är ett kostnadseffektivt sätt att minska CO2-utsläppen om den utformas på 
ett korrekt sätt. Likt handelssystemet för utsläppsrätter ger en CO2-skatt ett generellt 
ekonomiskt incitament till marknadsaktörerna. Internationellt harmoniserade skatter 
förespråkas bland annat av EU-kommissionen. Som det ser ut idag verkar det dock vara 
långt ifrån möjligt och en (second best) lösning vore en harmonisering inom EU. Sjöfart 
och flyg borde också inkluderas antingen i EU ETS eller omfattas av en harmoniserad 
CO2-skatt.  
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Kilometerskatten är inte lika kostnadseffektiv för att minska CO2-utsläppen som CO2-
skatten eftersom den inte är direkt kopplad till bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen 
men ger incitament att begränsa antalet körda kilometer. Införandet av en kilometerskatt 
innebär dessutom höga systemkostnader i jämförelse med en CO2-skatt. Kilometer-
skatten skulle dock kunna vara ett komplement till en icke internationellt harmoniserad 
CO2-skatt.  

Den befintliga järnvägsinfrastrukturen borde utnyttjas så effektivt som möjligt. En 
differentierad banavgift, med hänsyn till när på dygnet och på vilken del av järnvägs-
nätet tågen kör, är ett ekonomiskt styrmedel för att fördela tåglägen på ett kostnads-
effektivt sätt.  

Om man utgår ifrån att investeringarna enbart genomförs för att minska klimatpåverkan 
är de samlade järnvägsinvesteringarna till år 2020 är en relativt kostsam åtgärd. 
Investeringskostnaderna skiljer mellan olika investeringsobjekt där exempelvis olika 
typer av åtgärder som upplösning av flaskhalsar bör vara relativt lönsamma. Investe-
ringar bör inte genomföras enbart av klimatskäl, utan ifall de är samhällsekonomiskt 
lönsamma.  

Flera planeringsmisslyckanden begränsar klimateffektiva åtgärder: att den befintliga 
järnvägsinfrastrukturen inte utnyttjas effektivt, att ansvaret för kombiterminaler delvis 
är otydlig, att samhälls- och infrastrukturplaneringen på regional nivå kan begränsa 
klimateffektiva logistiklösningar och att EU-direktiv om utvecklingen av järnvägar inte 
implementeras i samma takt i alla medlemsstater. Bristande flexibilitet och samarbete 
hos transportköpare och transportföretag kan utgöra marknadsmisslyckanden som leder 
till att klimatanpassade logistik- och transportupplägg inte realiseras.  

Vad det gäller överflyttning mellan trafikslagen finns det störst potential för överflytt-
ning av långväga vägtransporter till järnvägsanknutna kombitransporter. Det finns lite 
litteratur om överföring till andra trafikslag ur ett klimatperspektiv. Överflyttnings-
potentialen begränsas av att en stor andel av vägtransporterna är för korta för att flyttas 
över till mindre klimatpåverkande trafikslag.  

Marknadsaktörerna anpassar sig och vidtar åtgärder för att minska klimatpåverkan inom 
respektive trafikslag, vilket delvis leder till överflyttningar. Det övergripande klimat-
politiska målet är dock inte överflyttning mellan trafikslagen utan att reducera utsläppen 
av växthusgaser.  

 

Internationell litteraturöversikt för persontransporter 
Det är viktigt att poängtera att även ifall vissa slutsatser kan dras och tas lärdom av, så 
påverkar de lokala omständigheterna utfallen. Just när det gäller överflyttningspoten-
tialer beror de delvis på uppdelningen av marknaden mellan de olika trafikslagen. 
Effekten på CO2-utsläppen beror till stor del på mellan vilka trafikslag som överflytt-
ningen sker. Överflyttningspotentialen varierar för kortväga respektive långväga 
transporter. Det finns fler överflyttnings alternativ för kortväga resor. Där kan överflytt-
ning ske till kollektivtrafik, cykel och gång, medan det för de långväga transporterna 
gäller framförallt överflyttning från bil och flyg till snabba tågförbindelser  

För att kunna uttala sig om CO2-utsläppen per personkilometer är det nödvändigt att ta 
hänsyn till beläggningsgraden. Det är alltså inte entydigt vilka överflyttningar som är 
gynnsamma för klimatet om man enbart tittar på trafikslag. Utöver beläggningsgrad är 
det även avgörande för CO2-utsläppen vilken energikälla som används. Generellt ger 
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överflyttning från bil till kollektivtrafik minskade CO2-utsläpp. För långväga transporter 
bidrar även överflyttningar från flyg till konventionella tåg samt höghastighetståg till 
minskade utsläpp.  

De flesta studier behandlar överflyttning från bil alternativt flyg samt effektiviseringar 
för framförallt bilar. För kortväga transporter kombineras oftast flera åtgärder för att 
begränsa bilanvändandet och ge incitament till att använda kollektivtrafik, cykel samt 
gång. Åtgärderna samverkar för att minska klimatpåverkan. I de studier som avser 
höghastighetståg diskuteras framförallt restidvinster och de investeringar som krävs. 
Mindre fokus ligger på klimatfrågan. 

För att uppnå målet att reducera persontransporternas klimatpåverkan är det främst en 
kombination av flera olika åtgärder som förespråkas. Överflyttning till trafikslag med 
lägre CO2-utsläpp per personkilometer är en effekt av olika åtgärder.  

Som hinder och förutsättningar för införandet av styrmedel tas i litteraturen upp att det 
kan finnas politiskt motstånd mot nya respektive högre skatter och avgifter och att det är 
svårt att förändra individers resvanor. En annan faktor som tas upp är att åtgärder ofta 
vidtas som motverkar överflyttning från bilresor, till exempel förbättrad framkomlighet 
för bilar, höjda priser och försämrad frekvens för kollektivtrafiken.  

Effektiviseringar leder till att klimatpåverkan per bil minskar, men även till att det blir 
billigare att använda bilen. Detta leder till ett ökat utnyttjande och även nygenerering av 
trafik. Effekten på de totala utsläppen av CO2 kan med andra ord helt eller delvis 
motverkas av den ökande trafiken.  
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Swedish goods study based on national and international literature 
International survey – passenger transport 

Within the assignment of the potential for transfer of transportation between 
modes of transport 
by Inge Vierth and Anna Mellin 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
The commission 
The Government has commissioned the Swedish Institute for Transport and 
Communications Analysis (SIKA) and the transport agencies to survey the potential for 
transfers of passenger and goods traffic between modes of transport, which contribute to 
reduced emissions of greenhouse gases, more efficient energy use and which are 
considered to be socio-economically efficient. The following issues shall be clarified in 
the commission, inter alia: 

− Which measures for transfer between modes of transport, for example, different 
types of infrastructure measures, are most cost-effective to reduce the carbon 
dioxide (CO2) burden? What will the approximate cost per saved tonne of CO2 
be for different measures? 

− Are there transfer potentials today which lead to reduced climate impact and 
increased socio-economic efficiency? How large are these potentials in this case 
and between which modes of transport?  

− What impediments are there to making use of the transfer potential? What 
measures are required to achieve efficient transfer? How are public finances 
affected by these measures? 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) has carried out a 
goods study based on national literature supplemented by contacts with researchers, the 
business sector and authorities. This study investigates the potential of efficiency 
improvements within the respective mode of transport, transfer between modes of 
transport and more efficient logistics with the goal of reducing the climate impact. VTI 
has also carried out an international literature survey with respect to the potential to 
transfer passenger transport. Both sub-projects are reported below. 
 

The climate impact of goods transport  
The aggregate freight transport performance of around 105 billion tonne km in Sweden 
was distributed in 2007 to road (around 40 %), shipping (around 40 %) and rail (around 
20 %). In addition, just over 200 000 tonnes was transported in 2007 as air freight. The 
railway has a relatively large share in comparison with other countries. In the transport 
agencies’ reference forecast for 2020, it is estimated that road transport performance 
will increase approximately twice as much (20 %) as rail transport performance (10 %) 
and shipping (11 %). The Swedish Civil Aviation Authority is considering producing its 
own forecast.  
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CO2 is the most important greenhouse gas. The transport sector emits around 20 million 
tonnes of CO2 (estimated according to the reporting rules applicable to the Kyoto 
protocol). Good transport accounts for a quarter (approximately 5 million tonnes of 
CO2). Within the goods transport segment, road transport accounts for the largest part 
(around 4.1 of 5 million tonnes of CO2). Goods transport by road thus accounts for 
around 40 % of transport performance and around 80 % of the CO2 emissions of goods 
transport. The value of the goods transported long distances by lorry is, however, much 
higher than for goods by rail and ship.  

Around 40 % of the quantity of goods (in tonnes) is transported to/from other countries. 
Emissions from Swedish exports and imports outside Swedish territory (which are not 
included in the Kyoto protocol) from ship transport (around 7.1 million tonnes of CO2) 
and air (around 0.44 million tonnes of CO2) take place in addition to the above-
mentioned 5 million tonnes of CO2.   

Compared with other European countries, the transport sector in Sweden accounts for a 
relatively large proportion of the total CO2 emissions. This is not because Sweden has 
high emissions from the transport sector but rather because Sweden has relatively low 
CO2 emissions from other sectors, in particular the energy sector. The CO2 emissions of 
goods transport in Sweden are expected, depending on the extent to which energy 
efficiency measures are realised, to increase to 5.1 – 6.3 million tonnes by 2020. The 
climate policy measures undertaken have not to date succeeded in preventing the 
increase in CO2 emissions which the increased growth in the transport sector has 
contributed to. There is therefore a need to review the possibilities for improving the 
climate policy measures.  
 

Global emission targets, in Europe and Sweden 
The climate problem is global, i.e. it doesn’t matter where CO2 emissions take place, 
and requires a global solution. According to the Kyoto protocol, the countries that have 
ratified the protocol shall reduce emissions to 5 % below the 1990 level during the 
period 2008–2012. The EU acts as one party under the Kyoto protocol and the burden 
sharing within the EU means that Sweden can increase emissions to 4 % above 1990 
levels. This does not only refer to emissions within Sweden, the target can be achieved 
by reduction measures outside Sweden. However, Sweden has unilaterally set up its 
own target to reduce emissions, within Sweden, by 4 % in relation to 1990.  
 

Survey of literature on goods transport 
Most of the literature sources are from European countries and North America. Very 
few of these sources take up the potential for reducing the climate impact by transfer to 
more climate-friendly modes of transport. Instead, most focus either on transfer between 
modes of transport in general or how CO2 emissions from the transport sector can be 
reduced. In most cases, information is lacking about the costs related to CO2 reductions, 
in particular for measures by the market participants. The review has only provided 
some information about measures and their longer-term effects.  

There are many proposals as to what can be achieved by technical innovations within 
every mode of transport, but perhaps above all in road transport. Most, in particular 
international reports and articles, mention the potential for making transportation more 
efficient within every mode of transport and many emphasise that it is just in this area 
that the greatest reductions of CO2 emissions can be made in a cost-effective way. 
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Another measure mentioned as important is a general technical further development of 
all modes of transport even those with a relatively low climate impact. Infrastructure 
investments that lead to faster transportation and increased reliability are further 
measures to make a transfer happen. There is nearly no material in the survey of 
literature on air transport. Transfer is only one potential effect of these measures, which 
according to several of the sources has not led to any major reduction of CO2 emissions. 
Several measures are emphasised in the literature and that a package of measures is 
most effective to reduce the emissions of CO2.  

The transfer potential of the individual measures differs greatly for different groups of 
goods and for domestic and international transport. Rail transport is often a more 
climate friendly alternative than road transport, although it is not completely self-
evident which mode of transport is most climate-friendly. It is crucial, inter alia, how 
efficient the vehicles and vessels used are and how high the load factor is. Several 
reports take up the need of intermodal transport solutions, where several modes of 
transport are combined and transhipment is required on one or more occasions. Transfer 
from road can be achieved by taxes (CO2 tax, kilometre tax). The relative price 
differences are changed as a consequence of an internalisation of the negative external 
effects of traffic, which favours more climate-friendly transport solutions. 

The literature also clarifies that there are several prerequisites and impediments for 
transfer between modes of transport in the form of capacity limitations for rail transport, 
regulations which causes difficulties and the quality of intermodal transport solutions. 
The effects of different measures are also strongly linked to local prerequisites such as 
the existing infrastructure, the sector that contributes most to the CO2 problem and how 
electricity is produced for the railway.  
 

Cost-effective measures to reduce CO2 emissions 
Instruments can be roughly divided into three categories: economic, administrative and 
information measures as well other measures such as infrastructure investments. 
Economic instruments decentralise decision-making, for example, how the production 
process should be changed, to those who have most knowledge to make such decisions 
and are therefore particularly useful in the event of asymmetric information (different 
players have different information). The problem with administrative instruments is that 
the decision-makers need large quantities of information to obtain a cost-effective 
solution.  

Within Europe, the EU emission trading scheme (EU ETS) is the most important 
instrument for regulating the emissions of greenhouse gases. The trading scheme 
includes production of the electricity used in railways. A global trading scheme would 
be desirable but since it appears to be a long way in the future, an expansion of EU ETS 
is an alternative to consider. Among others, the Climate Committee 
(Klimatberedningen) has pointed out that there are certain problems associated with 
letting the trading scheme also include road and rail transport by diesel locomotives. It 
would involve high measure and transaction costs since there would also be a sharp 
increase in the number of participants. The inclusion of all land transport in EU 
emission trading would moreover entail a risk that market participants would evade the 
trading scheme by moving operations outside the trading area without reducing 
emissions, so-called carbon leakage.   

The CO2 emissions from road transport and diesel-powered rail transport are regulated 
via taxes. It is possible to request tax relief for rail transport. Shipping and aviation are, 
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however, exempted from taxation. The Climate Committee and the National Institute of 
Economic Research (Konjunkturinstitutet/NIER) both analyse an increase in fuel tax by 
SEK 0.70/l, for petrol and diesel oil. This measure would lead to a reduction in CO2 
emissions of 0.6 million tonnes (the Climate Committee) per year or 0.4 million tonnes 
(NIER) per year. The cost per saved tonne of CO2 emissions is considered to be between 
SEK 300 and SEK 1 000 (the Climate Committee) or SEK 600 (NIER). There is an 
acceptance problem for tax increases due to competition with other countries. If the tax 
level differs a lot between countries, this may affect the country in which lorry drivers 
refuel and there may be an incentive to make detours leading to increased CO2 
emissions.  

According to SIKA, a kilometre tax of SEK 1 per km would lead to a reduction of 
emissions of 0.260–0.575 million tonnes of CO2. With system costs of SEK 350 million 
per year, the kilometre tax is regarded as only barely socio-economically efficient. The 
cost per saved tonne of CO2 emissions is calculated by SIKA to be between SEK 600 
and SEK 1 300. The Climate Committee calculates the costs to over SEK 1000/tonne 
and the National Institute of Economic Research to SEK 350/tonne (excluding 
administrative costs). As expected all conclusions in the studies examined point out that 
the CO2 tax is superior to the kilometre tax with regard to reducing CO2 emissions. The 
kilometre tax creates incentives to reduce the number of kilometres driven and transport 
demand, although it does not create any direct incentives for energy efficiency.  

CO2 emissions from international shipping and international aviation are not either 
included in the Kyoto protocol. These emissions are neither covered by the EU’s trading 
system of emission rights nor CO2 taxes. The International Maritime Organization 
(IMO) and the International Civil Aviation Organization (ICAO) are working on 
solutions to reduce the CO2 emissions of shipping and aviation. Emissions from 
domestic shipping and aviation are not either subject to any CO2 tax. A global CO2 tax 
or global trade with emission rights which include all modes of transport would be 
desirable. 

The Climate Committee advocates CO2-differentiated fairway charges. This means 
increasing the existing differentiations of fairway charges for emissions of sulphur and 
nitrogen oxides, to also include CO2. The introduction of CO2-differentiated fairway 
charges should not incur high costs since it can be integrated with the existing system. 
However, harmonised measurement methods for fuel consumption by shipping are 
lacking. 

The costs for reducing CO2 emissions are relatively high for the cross-border projects 
supported within the framework of the EU programme Marco Polo. The companies’ 
costs are added to the EU support which amounts to around EUR 106 per tonne of CO2. 
This indicates that the Marco Polo programme is a relatively expensive measure to 
reduce CO2 emissions. However, the programme is expected to lead to a spread of 
knowledge and further promote efficiency improvements at the companies concerned 
and other companies. 

Emission standards for fuel consumption are intended to provide incentives for the 
manufacturing and transport industry to make heavy lorries more fuel efficient. As the 
Swedish Energy Agency notes there is, however, no harmonised method for fuel use 
within the EU today.  

Standardisation of, for example, load carriers and information systems can facilitate and 
in certain cases be crucial for transfer to more climate-friendly transport solutions taking 
place. Standardisation should preferably be preceded by international agreements which 
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establish the systems/standards that are to apply. We have no cost information for this 
instrument.  

A number of studies have investigated the effects of the introduction of longer and 
heavier lorries and arrived at differing results. According to an EU study which takes 
into consideration the effects on the railway market and newly-generated transport 
shipments, CO2 emissions in Europe could be reduced by 3.6 % if “Swedish” lorry 
dimensions, i.e. up to 25.25 m and 60 tonnes, were applied throughout the EU. A study 
by VTI calculates that CO2 emissions in Sweden would be around 0.24 million tonnes 
higher if the heavy lorries had “EU dimensions” and no transfers to other modes of 
transport possible. Provided that planned railway investments (around SEK 60 billion 
for goods and passenger transport to 2020) are carried out, CO2 emissions are calculated 
to be around 0.1 million tonnes lower. Sweden can make use of the benefits of longer 
and heavier lorries since investments have been made and are being made in the road 
network. A transition to still longer and heavier lorries would possibly require 
additional investments. A British study carried out by Transport Research Laboratory 
(TRL) does not recommend, however, that the United Kingdom increase its maximum 
weight due to high investment costs and the risk of transfers from railway to lorries.  

An introduction of information instruments, such as climate marking of food could 
affect transportation. This is an instrument which could complement to economic 
instruments. One problem which needs to be solved is how to calculate the emissions of 
a product. Factual documentation is an important factor to achieve marking with a high 
level of credibility. 

Infrastructure investments are a relatively expensive way of reducing CO2 emissions. In 
the Swedish Rail Administration’s documentation to the Climate Committee, 
investments of around SEK 50 billions, by 2020, are estimated to lead to a reduction of 
emissions of approximately 1 million tonnes of CO2 per year. In this calculation, it is 
assumed that investments are only carried out to reduce CO2 emissions. The National 
Institute of Economic Research (NIER) has assumed that investments would lead to 
emission reductions of 0.511 million tonnes of CO2 which is also estimated by the 
Swedish Rail Administration. The assumed emission factor for lorries is crucial for the 
calculation results. We agree with NIER that the Climate Committee’s factor of 130 
CO2/tonne km is high and also wish to point out that transfer can also take place from 
shipping (which has, generally, lower emissions than lorries). VTI’s calculations in the 
scenario with shorter and lighter lorries also support NIER’s emission reductions being 
considered more realistic than those of the Climate Committee (see above). The Climate 
Committee estimates a cost of SEK 2 200 per reduced tonne of CO2. NIER calculates 
costs that are more than twice as high at SEK 5 000 per tonne CO2. 

Infrastructure investments are not only carried out not even mainly carried out for 
climate reasons but are part of long-term community planning. Investments should be 
carried out if they are socio-economically efficient, i.e. the positive climate effects 
should be included in the investment appraisals. We have no specific cost 
documentation that makes it possible to compare different railway investments taking 
into consideration the potential to transfer goods between different modes of transport 
as well as the cost of reducing CO2 emissions. We attempt, however, to carry out a 
discussion of the cost effectiveness of different types of investments.  

− Investments which remove bottlenecks, for example, in the vicinity of large 
cities where more rail/combi-transport is in demand today, are often socio-
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economically profitable and can lead to transfers from road to railway which in 
turn reduces the impact on climate.  

− Investments that make possible more goods per wagon (load restrictions, load 
profile) and more wagons per train increase the scale effects of the railway. 
Reduced climate impact derives primarily from efficiency improvements in the 
railway system. Combi, truck load and system train transportation may also be 
more competitive in relation to other modes of transport. 

− Electrification of the railway network (including marshalling yards and combi 
terminals) reduces CO2 emissions if diesel trains are replaced by electric trains. 
If electrification also leads to an increase in efficiency of transportation, the 
railway’s competitiveness in relation to other modes of transport also increases, 
which can thus lead to transfer from other modes of transport to the railway. 

− The consultant Railize calculates that an expansion of the infrastructure for high-
speed trains can reduce CO2 emissions from both passenger and goods transport 
by around 1 million tonnes per year. We have no specific cost information but 
on the basis of literature examined, investments in high-speed trains are 
associated with high costs which can not be justified on the basis of climate 
reasons alone.  

Broadening and deepening of fairways enables larger ship to visit (more) ports. Larger 
volumes of goods in ports can also reinforce the competitiveness of the railway and 
increase the probability that volumes will be sufficiently large to run trains to and from 
the port. A development towards fewer and larger ports would thus benefit the railway. 

It is difficult to draw specific conclusions of the interaction effects of the various 
climate policy measures. We have not found any literature that clarifies this aspect in 
greater depth although a number of reports claim that packages consisting of measures 
that do not counteract one another are preferable to individual measures.  
 

Transfer potentials that lead to reduced climate impact  
The transfer potential differs between different market segments. Goods which are 
transported over long distances by lorry have the greatest potential to be moved to 
transport chains with less climate impact. This applies primarily to intermodal transport 
solutions but can also apply to unimodal solutions. Flodén calculates a CO2 saving of 
1.6 million tonnes per year compared with 0.16 million tonnes per year today in a 
transfer from road to combi transport. The reduction potential is great in relation to the 
around 5 million tonnes of CO2 which goods transport emitted in 2007. However, this 
saving is a theoretical maximum. According to Flodén, the crucial factor is the 
adaptation of the customers’ delivery requirements taking into consideration the time 
frame.  

Bergqvist estimates, depending on scenario, saving potentials of 0.2 to 0.6 million 
tonnes of CO2 (compared with lorry transport shipments) for 2025 by expanding port 
shuttle trains to/from the port of Gothenburg. This should be compared with 0.04 
million tonnes of CO2 that the port shuttles reduce today, compared with if all goods 
were transported by lorry instead. In the calculation, it is assumed that a larger 
proportion of containers and semi-trailers are transported by the port shuttles. This is 
conditional on investments in Gothenburg and at the combi terminals. Both Flodén and 
Bergqvist assume large growth for road transport and that these additional volumes in 
road transport will be transferred to combi, in particular in the case of port shuttles, 
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transfers to/from sea transport are also conceivable. Costs are not discussed. Flodén’s 
calculations also include the reduction potential for the port shuttles, i.e. Bergqvist’s and 
Flodéns transfer potentials for combi transports cannot be added together.  

The survey of the literature has only found few studies on transfer from a climate 
perspective to direct shipping or transport chains that include shipping. One possible 
explanation is that the largest part of ship transport takes place outside Swedish 
territory. Another explanation is that ship transport has a strong impact on the 
environment through, for example, emissions of sulphur and nitrogen oxides. Garcia-
Menéndez’s study that takes up Spanish exports to Europe and North Africa shows the 
different propensity of low and high-value goods for being transported by ship as an 
alternative to lorry. Transfer between ship transport and railway is discussed in Sweden, 
inter alia, in connection with Vänersjö shipping although not either from a climate 
perspective as far as we have found. There are also very few studies that discuss transfer 
of air transport to other modes of transport from a climate perspective.  

The transfer potential is limited by a large part of road transport being too short to be 
moved to modes of transport with less climate impact. Transportation under 100 km 
accounts for 65 % of the quantity of transported goods and around 20 % of goods 
transport performance by road. The transfer potential is also limited by the 
characteristics of different goods.  

Several factors often explain the development of innovative logistics and transport 
systems and solutions by transport purchasers or the development of new products by 
vehicle manufacturers. Economic instruments and external factors such as the price of 
crude oil lead the market participants to take different measures. Adaptations take place 
in the form of efficiency improvements in the respective mode of transport, in the 
transition between modes of transport and in logistics respectively. Different 
participants have different systems and arrangements although high load factors are 
aimed at, regardless of mode of transport. This leads to reduced CO2 emissions per 
tonne km.  

An example of implemented CO2 reductions is ICA’s (a retail company) new 
distribution system that aims at transporting goods in a more efficient and co-ordinated 
way to the shops. ICA takes responsibility for freight of more goods from suppliers, 
which were previously transported directly to shops (for example, dairy and brewery 
goods). Another example is IKEA which has reduced CO2 emissions by vacuum 
packaging and transporting tea lights in a more efficient way. In many cases, as the 
above, the measures that lead to reduced CO2 emissions are economically very 
profitable. The question is why these efficiency improvements were carried out (and 
will be carried out) in some cases and not in others  

CO2 emissions are estimated, according to our calculations based on the reference 
forecast of the Swedish transport agencies, at approximately 0.5 million tonnes lower 
than current emissions (2007) assuming the lowest stated emission factors for 2020. 
Efficiency improvements that reduce transport costs can, however, lead to increased 
transport performance. Transport performance is also expected to increase through 
economic growth. According to the reference forecast which assumes growth of 
transport performance of 14 %, CO2 emissions increase by just over 0.1 million tonnes 
with the same emission factors for 2020. This shows that increased transport 
performance, all other things being equal, leads to increased emissions. Another effect 
is that the efficiency improvements that take place can lead to increased utilisation of 
modes of transport which reduces the estimated reduction of CO2 emissions.  
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Impediments for making use of the transfer potential 
There may be impediments that result in cost-effective adaptations and/or transfers to 
modes of transport with less impact on the environment not coming about, in other 
words that the transfer potential is not made use of. Such impediments may consist of 
political failures (for example, the lack of trained staff such as locomotive drivers and 
insufficient investment) or market failures (for example, insufficient information). 
Additional instruments may be needed if there are impediments. 

In the discussion about the possibility of moving over transport to the railway, it is 
alleged that there are capacity problems that make transfer difficult. One approach to 
deal with this problem pending capacity reinforcement is to use existing capacity in the 
best conceivable way. To this end, it is possible to use differentiated track charges. At 
present, track charges are paid per tonne km for goods trains and per train km for 
passenger trains although there is no differentiation with respect to the time of day 
traffic takes place or which lines. The introduction of differentiated track charges may 
influence operators’ conduct. Another possibility is to charge for booking train paths or 
when operators don’t use a train path that has been reserved during the timetabling 
process. 

Combi terminals and ancillary infrastructure consists of a complex system with a 
number of different public and private players involved. The number of private 
operators has increased in recent years due to deregulation. This is a desirable 
development although it also makes demands on organisational forms. There may be an 
unclear division of responsibility in existing terminals and a distribution of capacity 
which is not neutral from the point of competition constitutes an impediment.  

Representatives of the business sector emphasise that it is important to have a national 
perspective and corridor concepts in infrastructure planning to facilitate more efficient 
logistics and transport solutions with less climate impact. Community and infrastructure 
planning at the regional level can lead to sub-optimisation, i.e. that the best possible 
solution is not chosen due to an excessively narrow perspective. In general, rail and ship 
solutions with less climate impact require large volumes of goods. Companies which 
wish to establish systems for intermodal transport have high initial costs.  

Today, the railway share is lower for international than for national transport despite the 
railway having comparative advantages in longer transport. One explanation of this 
situation is administrative, technical and cultural barriers for cross-border railway 
transport in Europe. Conditions for road transport also affect the transfer potential to 
other modes of transport and thus the climate. The extent of checking compliance with 
existing regulations for driving and rest times, secure loads and speed would affect the 
scope for competition with other modes of transport and probably increase the transfer 
potential. 

The transport purchasers’ demands on transport, for example, willingness to accept later 
deliveries or earlier departures is very important for intermodal transport shipments. 
According to Green Cargo (the largest Swedish rail freight operator), among others, 
transport times have started to be discussed in a new way. Transport purchasers realise 
that they are not competitors en route but in the shop, which provides new co-operation 
opportunities for goods transport.  
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Conclusions – goods transport  
Economic instruments are, correctly used, a cost-effective means of reducing the impact 
on the climate of goods transport. These instruments provide a general economic 
incentive for the market participants to undertake various adaptations such as improved 
vehicle efficiency, transfer to more climate-friendly modes of transport and adaptations, 
and logistics systems and solutions. The literature has shown that there is a considerable 
potential for CO2 reductions.  

There are some limitations in the current design of instruments. Taking into 
consideration the global nature of the problem and the goods transport sector, an 
expansion of the EU trading system with emission permits (EU ETS), so as to apply to 
all modes of transport is desirable. At present, the impact on climate from road 
transport, which accounts for the largest part of the emissions of goods transport, is 
regulated by the CO2 tax on fuel. The same tax regulation should apply to rail transport 
by diesel train which can today request tax relief and for ship and air transport.  

The CO2 tax is a cost-effective way of reducing CO2 emissions if it is designed 
correctly. Like the trading system for emission permits, a CO2 tax provides a general 
economic incentive to the market participants. Internationally harmonised taxes are 
advocated, inter alia, by the EU commission. As it appears today, it seems, however, to 
be far from possible and a (second best) solution would be a harmonisation within the 
EU. Ship and air transport should also be included either in the EU ETS or subject to a 
harmonised CO2 tax.  

The kilometre tax is not as cost effective to reduce CO2 emissions as the CO2 tax since it 
is not directly linked to fuel consumption and the CO2 emissions but provides an 
incentive to reduce the number of kilometres driven. The introduction of a kilometre tax 
moreover entails high system costs in comparison with a CO2 tax. However, the 
kilometre tax could be a complement to a non-internationally harmonised CO2 tax.  

The existing railway infrastructure should be used as efficiently as possible. A 
differentiated track charge, taking into consideration the time of day and the part of the 
rail network on which the train runs, is an economic instrument for cost-effective 
allocation of train paths.  

Assuming that investments are only carried out to reduce the impact on the climate, the 
aggregate rail investments up to 2020 are a relatively expensive measure. The 
investment costs differ between different investment projects, where, for example, 
different types of measures such as removal of bottlenecks should be relatively 
profitable. Investments should not only be made for climate reasons but in cases where 
they are socio-economically efficient.  

A number of planning failures limit climate-efficient measures: the inefficient use of the 
existing railway infrastructure, the partly unclear responsibility for combi terminals, the 
fact that community and infrastructure planning at the regional level can restrict 
climate-efficient solutions and that the EU directive on the development of railways has 
not been implemented at the same pace in all member states. Insufficient flexibility and 
collaboration among transport purchasers and transport companies can constitute market 
failures which lead to climate-adapted logistics and transport arrangements not being 
realised.  

As regards transfers between modes of transport, there is greatest potential for transfer 
of long-distance road transport to combined road-rail transport. There is little available 
literature on transfer to other modes of transport from a climate perspective. The 
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transfer potential is limited by a large proportion of road transport being too short to be 
transferred to modes of transport with less effect on the climate.  

The market participants adapt and undertake measures to reduce the impact on the 
climate, which leads to transfers to some extent. However, the overall climate policy 
goal is not transfer between modes of transport but to reduce the emissions of 
greenhouse gases.  
 

International survey of literature on passenger transport 
It is important to point out that even if certain conclusions can be drawn and lessons, the 
local circumstances affect the outcomes. With respect to transfer potentials, in 
particular, they partly depend on the modal split. The effect on CO2 emissions depends 
largely on the modes of transport between which transfer takes place. The transfer 
potential varies for short- and long-distance transport. There are more transfer 
alternatives for short-distance journeys. There transfer can take place to public 
transport, cycle and walking, while for long-distance transport transfer is mainly from 
car and plane to fast rail connections.  

To be able to say anything about CO2 emissions per passenger kilometre, it is necessary 
to take the load factor into account. It is thus not clear which transfers are favourable for 
the climate if one only looks at the modes of transport. In addition to the load factor, it 
is also crucial for CO2 emissions which source of energy is used. In general, a transfer 
from car to public transport reduces CO2 emissions.  Transfers from plane to 
conventional trains and high-speed trains also contribute to reduced emissions in long-
distance transport.  

Most studies deal with transfer from cars or planes, and efficiency improvements 
especially for cars. In the case of short-distance transport, several measures are often 
combined to reduce car use and provide incentives to use public transport, cycles and 
walking. These measures interact to reduce the impact on the environment. In studies 
which relate to high-speed trains, in particular reduced journey times and the required 
investments are discussed. There is less focus on the climate issue. 

To achieve the goal of reducing the impact on the climate of passenger transport, it is 
primarily a combination of several different measures that is required. Transfer to 
modes of transport with lower CO2 emissions per passenger kilometre is one effect of 
different measures.  

The literature mentions the possibility of political opposition to new and higher taxes 
and charges and the fact that it is difficult to change people’s travel habits as 
impediments and prerequisites for the introduction of instruments. Another factor 
discussed is that measures are often undertaken that counteract transfer from car travel, 
for example, improved accessibility for cars, higher prices and reduced frequency of 
public transport.  

Efficiency improvements lead to that the impact on climate per car is reduced but also 
to car use becoming cheaper. This leads to increased use and also induced traffic. The 
effect on the total emissions of CO2 may in other words be totally or partly counteracted 
by increased traffic.  
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1 Uppdrag  
1.1 Regeringsuppdrag 
Regeringen har givit Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Vägverket, 
Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen i uppdrag att kartlägga potentialen för 
överflyttning av person- och godstrafik mellan trafikslag som bidrar till minskade 
utsläpp av växthusgaser, energieffektivisering och som bedöms kunna vara samhälls-
ekonomiskt lönsamma. 

Frågor som bör belysas inom uppdraget är bland annat: 

1) Finns det idag överflyttningspotentialer som leder till minskad klimatpåverkan 
och ökad samhällsekonomisk effektivitet? Hur stora är i sådana fall dessa 
potentialer och mellan vilka transportslag?  

2) Vilka hinder föreligger för att överflyttningspotentialen nyttjas? Vilka åtgärder 
krävs för att få till stånd en effektiv överflyttning? Hur påverkas de offentliga 
finanserna av åtgärderna? 

3) Vilka åtgärder för överflyttning mellan trafikslagen, till exempel olika typer av 
infrastrukturåtgärder, är mest kostnadseffektiva för att reducera CO2-belast-
ningen? Vad blir approximativt kostnaden per inbesparat ton koldioxid med 
olika åtgärder? 

4) Hur påverkas Sveriges elberoende och energiförbrukning och vilka samhälls-
ekonomiska konsekvenser får det om potentialerna för överflyttning och 
energieffektivisering får genomslag?  

Med utgångspunkt i nu gällande transportpolitiska principer ska kartläggningen omfatta 
potentialer för den kommande planeringsperioden med en utblick mot 2040 och 
beskriva vilka åtgärder som krävs för att tillvarata respektive potential. Kartläggningen 
bör omfatta såväl information från relevant forskning som från transportmarknadens 
aktörer. Vid uppdragets genomförande ska samverkan ske med statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI).  

 
1.2 VTI:s delprojekt  
SIKA och trafikverken bestämde att uppdraget skulle delas in i ett antal delprojekt som i 
första hand utförs av olika forskare och konsulter.1 VTI har på uppdrag genomfört en 
godsstudie som analyserar potentialen att minska klimatpåverkan genom a) effektivi-
seringar inom respektive trafikslag, b) att flytta över godstransporter till mindre klimat-
påverkande trafikslag och c) en effektivare logistik (Delprojekt 1–3). VTI har även 
genomfört en exposé av internationella erfarenheter gällande överflyttningspotentialer 
för persontransporter, vilket också redovisas i denna rapport (Delprojekt 4). Fråga fyra i 
regeringsuppdraget om effekterna på Sveriges elberoende och energiförbrukning tas inte 
upp djupare utan behandlas i ett separat delprojekt.2 

För att sätta frågeställningen i regeringsuppdraget och delprojekten som avser gods-
transporter i ett klimatpolitiskt sammanhang följer i kapitel 2 godstransporternas 
koldioxidutsläpp och energiförbrukning inom svenskt territorium3 samt en kartläggning 

                                                 
1 Se bilaga 2 Delprojekt. 
2 Se bilaga 2 Delprojekt 3F. 
3 På land och i svenskt vatten, tolv distansminuter från kusten. 
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av transportarbetet. Detta följs av en teoretisk beskrivning av internationella och 
svenska åtaganden samt styrmedel som syftar till att reglera eller påverka klimatpå-
verkan från transportsektorn.  

I godsstudien ingår en nationell och internationell litteraturgenomgång (kapitel 3) och 
en analys riktad mot godstransporter i Sverige (kapitel 4). Analysen bygger i huvudsak 
på litteraturgenomgången, kontakter med ytterligare logistikforskare, konsulter och 
myndigheter4 samt ett diskussionsmöte med representanter för näringslivet, forskningen 
och myndigheter.5 Studien fokuserar på långväga godstransporter i, till och från Sverige 
medan godstransporter i tätorter behandlas djupare i ett annat delprojekt.6  

Den internationella exposén av erfarenheter gällande överflyttningspotentialer för 
persontransporter är ett komplement till kartläggningen av identifierade svenska 
potentialer.7 Sammanställningen har gjorts med hjälp av VTI:s bibliotek8 och internatio-
nella nätverk m.m. och redovisas i kapitel 5. 

 
1.3 Definition av begrepp 
VTI:s delprojekt och hela regeringsuppdraget syftar till att identifiera kostnadseffektiva 
ekonomiska, administrativa och informativa styrmedel, infrastrukturinvesteringar m.m. 
som leder till överflyttningar till mindre klimatpåverkande trafikslag och därmed bidrar 
till målet att reducera utsläppen av växthusgaser. I regeringsuppdraget nämns flera 
begrepp som definieras här: överflyttning, potential, samhällsekonomisk effektivitet, 
kostnadseffektivitet och godstransporter. 

Vi utgår från överflyttning av en transport, som normalt går med ett trafikslag istället 
flyttar till ett annat mindre klimatpåverkande trafikslag. Med mindre klimatpåverkan 
avses i denna rapport mindre utsläpp av koldioxid. Det är däremot inte helt självklart 
vilka transportupplägg som har minst klimatpåverkan då flera olika faktorer spelar in 
som lastvolym, hastighet, primärenergimix m.m. Överflyttning i sig är inget klimat-
politiskt styrmedel utan en effekt av dessa. Överflyttning till klimatvänligare trafikslag 
är en åtgärd som kan komma att vidtas av transportmarknadens aktörer9 tackvare 
klimatpolitiska styrmedel och/eller förändrade omvärldsfaktorer. De klimatpolitiska 
styrmedlen stimulerar således olika (decentraliserade) beslut och anpassningar hos 
marknadsaktörerna.  

Det andra begreppet är potential. Nationalencyklopedins definition lyder ”inneboende 
möjligheter (som ännu inte kommit till uttryck)”10. Potential är ett begrepp som kan ha 
flera betydelser. Det kan innebära en teoretisk maximal potential (teoretisk gräns som 

                                                 
4 Maria Huge-Brodin, Linköpings universitet; Gunilla Jönson och Sten Wandel, Lunds Tekniska 
Högskola; Maria Ingelsson, Näringsdepartementet; Anders Sjöbris och Christopher Pålsson, Lloyd’s 
Register Fairplay; Magnus Sundström, Sjöfartsverket; Jan Axelsson Vänerregionens näringslivsråd. 
5 Se bilaga 4 Deltagare vid diskussionsmöte den 1 oktober 2008. 
6 Se bilaga 2 Delprojekt 3E: Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska 
transportsektorns koldioxidutsläpp – åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik och 
tätortslösningar, (2008) Katarina Evanth et al, Rapport 2008:60, Trivector, Lund. 
7 Se bilaga 2 Delprojekt. Tidigare erfarenheter av överföring mellan trafikslag – Underlagsrapport till 
SIKA,(2008) Lindmark, M, Institutionen för ekonomisk historia, Umeå Universitet. 
8 Se bilaga 3 Databaser som används i litteraturgenomgångar för persontransporter och godstransporter. 
9 Med transportmarknadens aktörer menas såväl företag som köper, förmedlar och genomför logistik- och 
godstransporttjänster, de företag som tillverkar fordon, bränslen, lastbärare m.m. Även förarnas 
anpassningar (ex. körstil) samt hushållens anpassningar (ex. konsumtions vanor).  
10 www.ne.se, 2008-10-29  



 

VTI rapport 629 31 

utgår från dagens resurser/förhållanden eller antaganden om framtida utveckling), en 
teknisk potential (utgår från den bästa tillgängliga tekniken utan att ta med kostnader) 
ekonomisk potential (vad som kan anses vara företags- eller samhällsekonomiskt 
lönsamt att genomföra) eller en marknadspotential (som redan är lönsam under rådande 
marknadsförhållande och styrmedel). (SOU, 2007:36, STEM, 2007b)  

Samhällsekonomiskt effektivt används inom mikroekonomisk teori för att se till att 
knappa resurser utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt11. Med effektivaste sätt 
brukar antas att samhällets välfärd ska maximeras, vilket antas vara det sammanvägda 
värdet av samhällets nyttor. Samhällsekonomisk lönsamhet beräknas genom samhälls-
ekonomiska kalkyler, framförallt genom s.k. kostnads- nyttoanalys (cost-benefitanalys) 
där en åtgärds positiva (nyttor) och negativa (kostnader) effekter vägs mot varandra. 
Ifall nyttorna överstiger kostnaderna anses åtgärden öka samhällets välfärd (Hultkrantz 
et al., 2004, Mattson, 2006). Kostnadseffektivt syftar till att nå ett satt mål, i det här 
fallet en reduktion av CO2-utsläppen, till lägsta möjliga kostnad. 

Slutligen så ges även begreppet godstransporter i denna rapport en bredare tolkning, 
dvs. både logistisk- och transportbeslut inkluderas. Logistik handlar om att få rätt vara, 
på rätt plats, i rätt tid, i rätt kvantitet och till rätt kostnad. ”Logistiken kan ses som ett 
samverkande system där många delar i ett företag/organisation samverkar för att nå ett 
effektivt flöde. Logistiken kan ytterligare delas upp i internlogistik (produktionslogistik) 
och externlogistik (transportlogistik). Internlogistiken sker inne i ett företag, t.ex. 
lagerstyrning och produktionsplanering. Externlogistiken sker utanför företaget och som 
berör förflyttningen av godset. Detta är dock mer än att bara köra godset från A till B, 
då transportuppläggen idag oftast är avancerade nätverk med extra tjänster och flera 
transportslag inblandade.”12 Det är framförallt externlogistiken som påverkar klimatet, 
genom transporter och annan godshantering, t.ex. vid olika slags terminaler. Extern-
logistiken beror dock på val inom internlogistiken. Fokus i den här rapporten kommer 
att vara på externlogistik.  

 

                                                 
11 Mer om samhällsekonomisk effektivitet och analys finns i Lindmarks delrapport inom samma 
regeringsuppdrag: Tidigare erfarenheter av överföring mellan trafikslag –Underlagsrapport till 
SIKA,(2008) Lindmark, M, Institutionen för ekonomisk historia, Umeå Universitet 
12 Överföringspotential för gods till kombinerade transporter och hamnpendlar, Bergqvist och Flodén 
(2008) s. 3. Bilaga 8. 
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2 Bakgrund 
När det gäller växthuseffekten är det koncentrationen av växthusgaser i atmosfären som 
är av intresse. Det finns flera växthusgaser, men den viktigaste är koldioxid (CO2) vilket 
också är den centrala gasen att diskutera i samband med transportfrågor eftersom den 
frigörs vid förbränning av fossila bränslen.13 För CO2 är omloppstiden i atmosfären 
mycket lång och dessutom sker en närmast fullkomlig blandning i atmosfären. Detta 
innebär att det är helt oväsentligt var utsläppen sker – effekten på klimatet är precis 
densamma. Det är också av mindre betydelse när utsläppen sker, åtminstone så länge 
det rör sig om variationer inom ett inte alltför stort spann. 

 
2.1 Godstransporternas koldioxidutsläpp 
Jämfört med andra europeiska länder står transportsektorn i Sverige för en relativt stor 
andel av de totala CO2-utsläppen. Detta beror inte på att Sverige har höga utsläpp från 
transportsektorn utan snarare på att Sverige har relativt låga CO2-utsläpp från andra 
sektorer, framförallt från energisektorn. Av de ca 20 miljoner ton CO2

14 som transport-
sektorn släpper ut per år är ca en fjärdedel från godstransportsektorn. Utsläppen från 
transportsektorn har de senaste åren ökat och förväntas även öka framöver. De klimat-
politiska åtgärder som vidtagits har hittills inte lyckats stävja ökningen av CO2-
utsläppen som den ökade tillväxten inom transportsektorn bidragit till. Därför finns det 
ett behov av att se över möjligheterna att förbättra de klimatpolitiska åtgärderna inom 
transportsektorn (EEA, 2007).   

Tabell 2.1 visar en sammanställning av uppskattningar av CO2-utsläppen för 2007 samt 
prognos fram till 2020. När det kommer till CO2-utsläpp från respektive trafikslag råder 
idag variationer beroende på hur beräkningarna görs och vilka faktorer som tas hänsyn 
till. För 2007 beräknas godtransporterna ha släppt ut ca 5 miljoner ton CO2, medan 
prognosen till 2020 ligger mellan 5,15 och 6,33 miljoner ton. Utsläppen från tunga 
lastbilstransporter på väg står för den största andelen av godstransporternas utsläpp, 
samt den största delen av transportarbetet. År 2007 stod tunga lastbilar för ca 80 % av 
godstransportsektorns totala CO2-utsläpp. Utsläppen från lätta lastbilar, som delvis 
används för att frakta gods, tillkommer. CO2-utsläppen från dieseldrivna lätta lastbilar 
uppgår idag till c:a 1,5 miljoner ton CO2 och förväntas öka till 2 miljoner ton CO2 
202015.  

Författarna vill framföra bristen av en allmän accepterad kartläggning av godstranspor-
terna och deras klimatpåverkan idag och den prognostiserade utvecklingen till 2020, 
2030 och 2040 om inga åtgärder vidtas. Ett officiellt kvantitativt underlag (inkl. under-
liggande beräkningar och källor) skulle underlätta kvantifieringen av olika samband och 
potentialer som leder till minskad klimatpåverkan och kommunikationen mellan de 
berörda aktörerna. 

 

 

                                                 
13 Miljöpåverkan inkluderar i motsats till klimatpåverkan även emissioner av andra ämnen till mark, luft 
och vatten. 
14 http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Utslappsstatistik-och-
klimatdata/Utslappsstatistik/Utslapp-fran-inrikes-transporter/, 2008-10-24 
15 Vägtransporternas CO2-utsläpp är beräkningar från Vägverket till Kontrollstation 2008, Johansson, H. 
Vägverket. 
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Tabell 2.1  Respektive godstransports CO2-utsläpp på svenskt territorium.  

2007 2020  

(Referensprognos) Trafikslag 

CO2 Mton CO2 Mton 

Godståg el  
0,000116 

(0,0001)  

0,12–0,8917 

Godståg diesel 0,04 0,04 

Fartyg och färjor utrikes 
0,7718 

0,61  

0,88 

Fartyg och färjor inrikes  
0,13 

0,10 

 0,12 

Tunga lastbilar (över 3,5 ton)  4,119 4,4 

Inrikes flyg (ca 4 000 ton per år)  0,0029 – 

Totalt 5,04 (5,15) 5,27–6,33 
 Källa: Trafikverken, SIKA samt egna beräkningar. 

 

CO2-utsläppen från svenska transporter utanför svenskt territorium är betydande 
framförallt för sjöfarten och flyget. För sjöfart uppgick utsläppen till ungefär 
7,1 miljoner ton 2006 (inkl. persontransporter)20 samt för fraktflyg ca 0,44 ton per 
200721 (i siffran ingår tonkm för hela transportsträckan på och utanför svenskt 
territorium). Uppgifterna för flyg baseras på enkla omräkningar från passagerarsidan 
och antas ligga i överkant.  

 
2.2 Energiförbrukning  
Energiförbrukningen varierar stort mellan de olika trafikslagen, likväl som inom de 
olika trafikslagen. Tabell 2.2 visar på ett uppskattat genomsnitt av de respektive trafik-
slagens energiförbrukning i kWh/tonkm för år 2007. Av tabellen är det tydligt att flyget 
är det trafikslag som kräver mest energi per tonkm. I jämförelse med flyget kräver last-
bilar relativt lite energi, medan de kräver mycket energi i förhållande till både fartyg 
och godståg. Att utrikes sjöfart har en högre energiförbrukning per tonkm än inrikes 
förklaras av att färjor främst går i utrikes sjöfart. Färjor drar mycket mer energi per 
tonkm än ex. tankfartyg vilket drar upp den genomsnittliga energiförbrukningen. Om 
man vill jämföra olika transporter med avseende till energiförbrukning och CO2-utsläpp 

                                                 
16 Avtalsbunden el, Energianvändning i transportsektorn, Stenqvist, M. (2002) IVA. 
17 Intervallet avser CO2-utsläppen av elproduktion från nordisk elmix 1997 samt kolkraftkondens 
(marginalel) i den övre skalan. Inom parantes antas avtalbunden el likt 2007. Ibid. 
18 Sjöfartens emissionsfaktorer. Hela intervallet för utrikes sjöfart 2020 från tankers med teknikutveckling 
(2 g/tonkm) t.o.m. färjor utan teknikutveckling (44 g/tonkm). Respektive 4 g/tonkm och 44 g/tonkm för 
inrikes sjöfart. 18 och 26 g CO2/tonkm resp. 11 och 14 g CO2/tonkm är fyra olika medelvärden som 
inkluderar teknisk utveckling eller inte. Grundström, R. (2008) Sjöfartsverket. 
19 Vägtransporternas CO2-utsläpp är beräkningar från Vägverket till Kontrollstation 2008, Johansson, H., 
Vägverket. 
20 http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Utslappsstatistik-och-
klimatdata/Utslappsstatistik/Utslapp-av-vaxthusgaser-i-Sverige/ (2008-10-27). 
21 Uppgifter från Luftfartsstyrelsen, Torbrand, A. (2008-10-27). 
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är det dock viktigt att ta hänsyn till den aktuella lastfaktorn för respektive trafikslag för 
de godstransporter som avses.  

 
Tabell 2.2  Respektive trafikslags genomsnittliga energiförbrukning per tonkm. 

Energiåtgång 
(kWh/tonkm) 2007

Järnväg/godståg  0,04 

Sjöfart/lastfartyg och färjor utrikes  0,07 

Sjöfart/lastfartyg och färjor inrikes  0,04 

Väg/tunga lastbilar (över 3,5 ton max totalvikt) 0,40 

Flyg/flygplan  5,94 
 Källa: (Banverket et al., 2008). 

 

Inom Luftfartsstyrelsen pågår ett arbete med att se över flygfraktens energiförbruk-
ningssiffror. Energiförbrukningen varierar beroende på om godset fraktas i samband 
med passagerarflygning så kallad pax belly eller om frakten transporteras med frakt-
flygplan. Inrikes går ca 2/3 av frakten som pax belly och 1/3 med fraktflygplan. Utrikes 
är fördelningen ca 30 procent pax belly och 70 procent med fraktflygplan. Med utrikes 
flygfrakt avses en flygning från svensk flygplats och hela vägen till utrikes destination.  

Faktumet att järnvägen har en låg energiförbrukning samt att järnvägen beräknas 
använda ”grön el22” förklarar att man idag kan se stora potentialer i att minska CO2-
utsläppen per tonkm genom att flytta godstransporter från framförallt väg till järnväg. 
Något som är intressant att notera utifrån Tabell 2.1 är att även ifall lika mycket gods 
skulle transporteras med järnväg som med tunga lastbilar 2020 och elen skulle vara 
producerad av kolkraftkondens, skulle ändå utsläppen på grund av den lägre energi-
förbrukningen för järnväg bara vara knappt hälften av vägtransporternas. Energi-
åtgången per tonkm respektive CO2-utsläppen är även relativt låga för sjöfarten vilket 
indikerar en potential att minska utsläppen genom en överflyttning från främst väg, men 
i vissa fall även från flyg till sjöfart. 

Det saknas idag en samsyn kring hur klimateffekterna av elanvändning och elproduk-
tion ska värderas. Det finns flera olika sätt att beräkna utsläppen av växthusgaser för 
elanvändningen. I många fall används begreppet marginalel (Sköldberg et al., 2006). 
Begreppet innebär att i en balanserad situation mellan efterfrågan och utbud på elkraft 
medför ökad användning av elenergi för godstransporter på järnväg att elenergi måste 
tillföras på marginalen för att utbudet skall balansera efterfrågan. Utsläppen av klimat-
gaser från denna marginella elproduktion definierar därför utsläppen av klimatgaser till 
följd av ökade godstransporter på järnväg. Om man föreställer sig att det är fråga om en 
långsiktig expansion av järnvägstransporterna bör motsvarande långsiktiga perspektiv 
anläggas på energisystemet. De marginella utsläppsförändringarna till följd av ökad 
elanvändning beror därför på elproduktionssystemets långsiktiga expansionsväg23.  

                                                 
22 Godstågs operatörernas inköpta elmix 2006: 99,6 % vattenkraft, 0,4 % vind. Banverket (2007a). 
23 Det finns dock forskare som anser att begreppet inte längre är relevant för växthusgaser, i och med EU 
ETS som begränsar utsläppen av CO2 inom EU (Sköldberg, H., Unger, T. & Olofsson, M. (2006) 
Marginalel och miljövärdering av el. ELFORSK.). En diskussion förs även över den framtida el-mixen. 
Tidigare har det framförallt räknats på finsk eller dansk kolkraftkondens som marginalel. Hur det kommer 
att se ut framöver är osäkert. Det är framförallt följande tre olika alternativ som antas: kolkraftkondens, 
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2.3 Godstransporternas struktur och utveckling  
De olika trafikslagen har olika styrkor och svagheter, vilka ger upphov till det utfall som 
kan observeras idag. Transportarbetets fördelning per trafikslag var 2007 ca 40 % väg, 
ca 40 % sjöfart och ca 20 % järnväg, se Tabell 2.3. Vägtransporternas andel är högst 
mätt i värde. I Sverige står järnvägen, jämfört med andra länder, för en relativt stor 
andel av godstransportarbetet. Dessutom härstammar en relativt stor del av elen från 
icke fossila källor, enbart ca 10 % av godsarbetet på järnväg utförs med dieseltåg.24 

 
Tabell 2.3  Transportarbetet fördelat på respektive trafikslag, 2007 och 2020. 

2007 2020 

(Referensprognos) Trafikslag 

Mdr tonkm25 Mdr tonkm26 

Godståg el  21 23,3  

Godståg diesel 2,3 2,6 

Fartyg och färjor utrikes 30,7 33,7 

Fartyg och färjor inrikes  7,9 8,7 

Tunga lastbilar (över 3,5 
ton)  42,3 48,4 

Inrikes flyg (ca 4 000 ton 
per år)  0,00184 – 

Totalt 104,2 116,7 

 

Kombinerade transporter (kombi) bygger på att de olika trafikslagens styrkor utnyttjas 
samordnat i en kedja. Järnvägs- och sjöfartstransporter är bra på att transporter stora 
godsmängder över långa avstånd, medan vägtransporter har stor flexibilitet och når fram 
överallt. Godset lastas om i kombiterminaler, som förbinder transportsystemen. För att 
underlätta omlastningen används enhetslastbärare som t.ex. container.27 Kombitrans-
porter utgjorde år 2006 ungefär 4 % av det totala transportarbetet och ca 12 % av 
järnvägens transportarbete (SIKA, 2008a). Transportarbetet med kombi har ökat med 
över 50 % sedan år 2000, jämför med en ökning av det samlade transportarbetet på 
17 %. Den stora ökningen förklaras främst av framgången med hamnpendlarna till/från 

                                                                                                                                               
naturgaskombi eller förnyelsebar elproduktion.Persson, T. & Karlsson, Å. (2008b) Koldioxidutvärdering 
av energianvändning. Vad kan du göra för klimatet? , Energimyndigheten. 
24 Andelen förnybar primärenergi ligger på ca 56 % i Sverige, jämfört med till exempel 11 % i Tyskland, 
EU-DG TREN (2006): State of the renewable energies in Europe.  
25 SIKA statistik http://www.sika-
institute.se/upload/Statistik/Körsträckor/Transportarbete%202007%20Ny.xls, 2008-10-24. 
26 Antalet tonkm från SIKAs uppgifter från 2007, uppräknat baserat på referensscenario från trafikverkens 
åtgärdsplanering, E-post från Helena Braun Thörn, Vägverket (2008-10-17). 
27 Man bör notera skillnaden mellan intermodala transporter och kombinerade transporter.  Intermodala 
transporter är ett samlingsbegrepp för transporter som sker med enhetslastbärare och där flera trafikslag är 
inblandade. Begreppet kombinerade transporter kräver dessutom att landsvägstransporter ingår i nätverket 
för insamling och distribution. För mer information se bilaga 8. Uttrycket kombitransporter syftar i 
Sverige oftast till transportkedjor med järnväg och lastbil. 
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Göteborg som ökade med ca 17 % per år mellan 2000 och 2008. Den i sjöcontainer 
transporterade mängden ökade nästan lika kraftigt. 28  

I trafikverkens referensprognos 29 för den nuvarande åtgärdsplaneringen beräknas det 
samlade godstransportarbetet öka med ca 14 % mellan 2006 och 2020, se Tabell 2.3. 
Vägtransporterna beräknas öka ungefär dubbelt så mycket (20 %) som järnvägs- och 
sjötransporterna (10 % resp. 11 %). I referensprognosen utgår trafikverken ifrån en 
femprocentig effektivisering av vägtransporterna och att 20 % av Banverkets planerade 
järnvägsinvesteringarna för år 2020 genomförs. Det transporterades år 2007 drygt 
200 000 ton gods som flygfrakt (SIKA, 2008c). Flyggods transporteras i flygplan som 
är avsedda för godstransporter (freighters), passagerareflygplan (pax belly) och/eller 
transporteras i lastbilar till större huvudflygplatser på kontinenten (trucking). Flygfrakt 
är känslig för ekonomiska förändringar och beroende av utrikeshandelns utveckling. 
Luftfartsstyrelsen överväger möjligheten att ta fram en flygfraktprognos, men någon 
sådan är i dagsläget inte tillgänglig.30  

Den reala BNP-tillväxten används ofta till att förklara variationer i transportarbetet. 
Under de senaste tre årtiondena har utvecklingen av godstransportarbetet på väg följt 
BNP-utvecklingen medan järnvägs- och sjötransporter har ökat i en långsammare takt.31 
Det finns inte en faktor som ensamt förmår förklara utvecklingen. Den positiva 
ekonomiska utvecklingen har varit en faktor som bidragit till utvecklingen de senaste 
åren.  

Dieselpriset (inklusive bränsleskatter32) har ökat med ungefär 22 % från 2001.33 
Ökningen av dieselpriset samt även råoljepriset sedan år 2001 har tentativt gynnat 
järnvägen. Transportarbetet på järnväg har ökat med ca 20 % sedan 2001, jämfört med 
väg och sjöfart vars transportarbete har ökat med ca 17 % 34. De relativa transport-
kostnaderna har förändrats för järnvägstransporter (som bedrivs framförallt med el) och 
väg- och sjötransporter (som bedrivs framförallt med fossila bränslen).35 

 
2.4 Val av transportlösning 
När godstransporterna delas upp på varugruppsnivå framkommer det ofta en dominans 
för ett trafikslag, se Figur 2.1. I flera varugrupper dominerar vägtransporterna stort men 
i andra dominerar järnvägen eller sjötransporter över vägtransporterna. Det är i få 
varugrupper fördelningen mellan väg, järnväg och sjöfart är jämn. Detta kan tolkas som 
att det är stor skillnad mellan de tjänster som erbjuds av transportindustrin och att det 
har skett en uppdelning av marknaden. 

Följande fördelning mellan unimodala och intermodala transportkedjor uttrycks i ton. 
Uppgifterna baseras på nationella varuflödesundersökningen 2004/2005. Över 85 % av 
varugrupperna rundvirke, jordbruksprodukter och livsmedel fraktas enbart med lastbil. 
Andelen ligger vid 74 % för jord, sten och byggnadsmaterial. Transportkedjor som 

                                                 
28 Se bilaga 5 Tabeller och figurer. 
29 Rapport är underbearbetning. Referensscenariot från trafikverken, E-post från Helena Braun Thörn, 
Vägverket (2008-10-17) 
30 Luftfartsstyrelsen, Anders Torbrand 2008-10-27. 
31 Se bilaga 5, Figur 1 Tabeller och figurer. 
32 Bränsleskatten är summan av en CO2-skatten och energiskatten. 
33 Se bilaga5, Tabell 1. 
34 http://www.sika-institute.se/upload/Statistik/Körsträckor/Transportarbete%202007%20Ny.xls,  
2008-11-10. 
35 Se bilaga 5 Tabeller och figurer. 
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innehåller järnväg och/eller sjöfart dominerar för järnmalm (95 %) samt massa och 
papper (58 %). Andelen direkta sjötransporter är högst för oljeprodukter (41 %) och 
metallprodukter (22 %). 
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 Källa: (SIKA, 2006) samt egna beräkningar. 
Figur 2.1  Varugruppers fördelning mellan transportkedjor. 

 

Även transportavstånden begränsar antalet möjliga trafikslag vid val av transport-
lösning. Generellt kan sägas att kortväga distributions- och uppsamlingstransporter samt 
anläggningstransporter sker med lastbil. Möjligheterna att överföra dessa transporter till 
andra trafikslag är av geografiska samt logistik- och kostnadsskäl mer begränsade än vid 
långväga transporter. Enligt Varuflödesundersökningen 2004/2005 har avsändande 
företag angivit följande genomsnittliga transportavstånd (mät fågelvägen): 450 km för 
järnvägstransporter, 380 km för transportkedjor som inkluderar järnväg respektive 
230 km för sjötransporter och 300 km för transportkedjor som inkluderar lastfartyg och 
färjor. Vad det gäller vägtransporter står transporter under 100 km för ca två tredjedelar 
av den transporterade godsmängden och ca 20 % av godstransportarbetet (SIKA, 
2008b). Längre transporter, t.ex. utrikestransporter som vanligtvis är längre än inrikes-
transporterna, genomförs oftare med flera trafikslag. Över 80 % de gränsöverskridande 
transporterna fraktas helt eller delvis till sjöss. Järnvägsandelen är inte skärskilt hög 
trots att järnvägen har sina komparativa fördelar på längre sträckor. Ungefär 40 % av 
den transporterade godsmängden fraktas till eller från Sverige.36  

 
2.5 Klimatpolitiska styrmedel  
I detta avsnitt diskuteras effektiv utformning av styrmedel som syftar till att reglera 
utsläpp av växthusgaser från transportsektorn. För att på ett meningsfullt sätt kunna göra 
detta krävs först att transportsektorn och dess utsläpp sätts i sitt sammanhang. 

I avsaknad av någon mekanism för att reglera utsläpp av växthusgaser utgör utsläppen 
en negativ extern effekt. Dylika effekter är sådana att de har en negativ inverkan på 

                                                 
36 Enligt Varuflödesundersökningen 2004/2005, se bilaga 5 Tabell 2. 
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andra än dem som gör utsläppen men denna negativa inverkan påverkar inte utsläppa-
rens val av utsläppsnivå. Resultatet blir för höga utsläppsnivåer. Det bör noteras att den 
optimala utsläppsnivån av CO2 från fossila bränslen sannolikt inte är noll. Anledningen 
är att nyttan av de varor och tjänster vars produktion alstrar utsläpp är stor nog för att 
motivera vissa utsläpp. Men det är också så att det med stor sannolikhet kan sägas att 
utsläppen i dagsläget är för stora (Rummukainen et al., 2007). Detta har inverkan på 
styrmedelsfrågan då det leder till slutsatsen att ett totalt förbud, åtminstone i dagsläget, 
inte är ett optimalt styrmedel. Denna slutsats kan komma att ändras i framtiden, t.ex. om 
det sker en teknikutveckling som medger att varor och tjänster kan tillhandahållas på ett 
ekonomiskt försvarbart sätt utan CO2-utsläpp. Det ter sig därmed rimligt att styrmedel 
ämnade att hantera CO2-utsläpp bör vara sådana att de kan kalibreras så att utsläppen 
kan sänkas över tid. Det är också önskvärt att styrmedlen uppnår effekt utan att åsamka 
större än nödvändig skada på ekonomin.  

Som nämnts tidigare har det ingen inverkan på klimateffekten var utsläppen görs. 
Problemet är således globalt, och kräver egentligen en global lösning. Det är dock en 
lång väg kvar tills en sådan kan nås. Kyotoprotokollet (KP) är det närmaste som idag 
finns en global överenskommelse och det är givetvis centralt för klimatpolitiken. KP 
ålägger de så kallade Annex I länderna (ungefär de OECD-länder som ratificerat 
protokollet) att göra utsläppsminskningar så att utsläppen under KP:s första åtagande-
period, 2008–2012, motsvarar 5 % under 1990 års nivå. För att minska kostnaderna för 
dessa utsläppsminskningar innehåller KP tre flexibla mekanismer: Clean Development 
Mechanism (CDM),  Joint Implementation (JI) och International Emission Trading 
(IET). Alla dessa tre möjliggör för ett land att uppfylla sina åtaganden genom att 
tillgodogöra sig utsläppsminskningar i något annat land. Det första två utgår från att ett 
land kan genomföra projekt som minskar utsläpp i ett annat land (utan Kyotoåtaganden 
för CDM och med Kyotoåtaganden för JI). IET är en handel med utsläppsrätter mellan 
nationer med åtagande under KP. 

EU har valt att agera som en part under KP och har således tagit på sig ett utsläpps-
minskningsbeting enligt ovan motsvarande -8 % jämfört med 1990. Genom den så 
kallade bördefördelningen har betinget delats ut på medlemsstaterna. Sverige fick enligt 
bördefördelningen ett ökat utsläppsutrymme med 4 % relativt 1990. Det är viktigt att 
påpeka att detta inte avser utsläpp inom Sverige, målet kan nås genom svenska åtgärder 
som minskar utsläpp utanför Sverige. Dock har Sverige ensidigt tagit på sig ett 
nationellt mål som innebär att Sverige ska minska sina utsläpp med motsvarande 4 % 
relativt 1990 och, som målet är formulerat, så avses då utsläpp inom Sverige (dvs. 
Sverige ska inte tillgodoräkna sig effekter som följer av användandet av de flexibla 
mekanismerna). 

Det viktigaste styrmedlet för att nå EU:s mål är EU ETS – ett system för utsläppsrätts-
handel som täcker utsläpp av CO2 från energiintensiv industri. I systemet ingår t.ex. 
elektriciteten som används för järnvägstransporter. EU ETS täcker knappt hälften av 
EU:s CO2-utsläpp. De utsläpp som inte täcks av EU ETS är det i princip upp till 
medlemsstaterna att reglera så att de uppfyller sina åtaganden enligt den ovan nämnda 
bördefördelningen eller eventuellt strängare satta nationella mål. I normalfallet väljer 
medlemsstaterna att beskatta utsläpp, t.ex. från transportsektorn. Detta kan ske i 
kombination med andra styrmedel och även tillsammans med ett utnyttjande av de 
flexibla mekanismerna – dock är det uttalat att den största delen av utsläppsreduk-
tionerna ska ske inom EU, vilket sätter en övre gräns för hur mycket man kan använda 
de flexibla mekanismerna. 
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Ovan har konstaterats att det finns ett behov av att styra utsläppen av CO2. Frågan är på 
vilket sätt detta bör göras, dvs. vilka styrmedel bör användas? Grovt kan styrmedel 
delas in i tre kategorier: administrativa, informativa och ekonomiska. Den första 
gruppen innehåller direkta regleringar, den andra försöker styra genom att förse aktörer 
med bättre information vilket borde leda till bättre val och den tredje omfattar styrmedel 
som styr genom att påverka kostnader och intäkter av olika val. 

I följande text är fokus främst på de administrativa och de ekonomiska styrmedlen. På 
en övergripande nivå kan hävdas att det nationella utsläppsmål som Sverige har satt upp 
är ett administrativt styrmedel. Man kan hypotetiskt tänka sig att använda den typen av 
regleringar även på en lägre nivå. Staten kan exempelvis ålägga varje aktör i Sverige ett 
individuellt utsläppstak. Ett konkret exempel är utsläppstaket för flygverksamheten vid 
Arlanda flygplats. Detta kommer, givet att sanktionerna är tillräckligt höga osv. leda till 
att Sverige uppnår sitt mål om summan av de individuella utsläppstaken är korrekt satt. 

Som indikerats ovan är det önskvärt att nå det uppsatta utsläppsmålet till en så låg 
kostnad som möjligt. Om detta lyckas är lösningen kostnadseffektiv. Problemet med 
administrativa styrmedel är att de kräver att beslutsfattaren har stora mängder informa-
tion till sitt förfogande för att lyckas nå en kostnadseffektiv lösning. Att klimatpolitiken 
måste vara kostnadseffektiv har varit en ledstjärna sedan länge, både i den akademiska 
och i den politiska debatten.  

Egenskaperna hos CO2 som växthusgas gör att kostnadseffektivitetsfrågan principiellt 
blir enkel. En enkel minimering av de totala kostnaderna för att nå ett givet mål för 
totala utsläpp ger villkoret att marginalkostnaden för utsläppsminskning måste vara lika 
stor för alla utsläppare. En generell och uniform skatt per ton utsläpp resulterar till 
exempel i att alla utsläppare kommer minska sina utsläpp till den nivå då marginal-
kostnaden är lika med skatten. Således, en utsläppsskatt leder till en kostnadseffektiv 
fördelning av bördorna för att nå målet. På motsvarande sätt, ett system för handel med 
utsläppsrätter kommer att resultera i ett pris på utsläpp och varje utsläppare kommer 
minska sina utsläpp så att deras marginalkostnad för utsläppsminskningar är lika med 
detta pris. Igen uppnås en kostnadseffektiv fördelning av bördorna för att nå ett givet 
utsläppsmål. 

Ekonomiska styrmedel är överlägsna administrativa regleringar för att reglera CO2-
utsläpp.37 Detta följer främst av att de decentraliserar beslutsfattandet, t.ex. om hur 
produktionsprocessen bör förändras etc., till de parter som har bäst kunskap om att fatta 
dylika beslut. Det vill säga, ekonomiska styrmedel är särskilt användbara då det råder 
asymmetrisk information, i det här fallet om tillgänglig teknologi etc. mellan dem som 
ska regleras (t.ex. företag) och dem som har rätt att införa en reglering (t.ex. staten). En 
annan slutsats är att det är viktigt att så långt som möjligt knyta styrmedlet till utsläppen 
– eftersom det är utsläppen som sådana som åsamkar skadan. I CO2-fallet är detta 
enkelt. Eftersom det ännu inte finns något sätt att rena CO2-utsläpp, åtminstone inte 
inom transportsektorn38, så är det enkelt att räkna ut hur mycket utsläpp som sker via 
mängden bränsle som används. Det är därför bättre att hantera CO2-utsläpp via en skatt 
på bränsle än via t.ex. en kilometerskatt. 

                                                 
37 Se bilaga 6 Grafisk illustration.  
38 Det pågår försök med så kallad Carbon Capture and Storage vilket innebär att koldioxiden samlas upp 
och lagras i berggrunden, t.ex. i gamla oljekällor. Denna teknik är tänkt att användas vid stora fasta 
anläggningar och ter sig inte som ett praktiskt alternativ för transportsektorn. 
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Så här långt i diskussionen har det inte funnits någon anledning att införa ytterligare 
styrmedel än en CO2-skatt som är lika för samtliga utsläppare eller ett system med 
utsläppsrättshandel där samtliga utsläppare medverkar. Med detta resultat i bakhuvudet 
är det intressant att studera hur det ser ut i t.ex. Sverige. En första enkel observation är 
att Sverige varken har en heltäckande utsläppsskatt eller ett heltäckande system för 
handel med utsläppsrätter. Istället har Sverige båda delarna – energiintensiv industri 
handlar med utsläppsrätter medan, bl.a. vissa delar av transportsektorn hanteras med 
utsläppsskatter. Detta gäller främst vägtransporter eftersom inrikes flyg och sjöfart inte 
omfattas av CO2-skatten. Diesel som används i dieseldrivna tåg kan även ansöka om att 
bli godkända som skattbefriade användare. Det är också så att den svenska politiken 
innehåller många fler styrmedel som motiveras utifrån klimatargument än de utsläpps-
skatter och system med utsläppsrättshandel som diskuterats ovan. Bara för att nämna ett 
exempel relaterade till transportsektorn finns investeringsstöd (till exempel LIP och 
dess efterföljare KLIMP, som bland annat har använts för att subventionera biogas-
anläggningar). Det finns även diskussioner om eventuellt tillkommande styrmedel som 
helt eller delvis motiveras utifrån klimatargument, t.ex. kilometerskatten för tunga 
lastbilar. 

En första och viktig slutsats, åtminstone i den enkla värld som skisserats ovan, är att 
dessa ytterligare instrument inte bidrar vare sig genom att minska klimatpåverkan (de 
totala utsläppen är givna av internationella överenskommelser) eller genom att minska 
kostnaderna för att nå målnivåerna. Hur kan deras existens då berättigas? Det mest 
tilltalande argumentet är att det också finns andra marknadsmisslyckanden än den 
negativa externaliteten. Varje marknadsmisslyckande kan tänkas tarva ytterligare 
styrning. Ett exempel kan vara informationsbrister som kan motivera användandet av 
informativa styrmedel, till exempel ett införande av obligatorisk energimärkning av 
fordon eller varor. I kombination med en utsläppsskatt kan sådan märkning leda till att 
konsumenterna fattar bättre investeringsbeslut.  

Ett exempel som ligger nära informationsbrister rör situationer där beslut måste fattas 
under osäkerhet på ett sätt som inte kan åtgärdas genom informationskampanjer. En 
klassisk situation är att en reglerare måste besluta om nivån på ett styrmedel – till 
exempel den totala mängden utsläppsrätter i ett handelssystem. När styrmedlet 
sedermera träder i kraft kan situationen vara annorlunda än när beslutet fattades. I 
närvaron av sådana osäkerheter är det ofta motiverat att kombinera utsläppsskatter och 
utsläppsrättshandel. 

Ovanstående resonemang leder till att ett nödvändigt villkor för införandet av medel 
utöver ett generellt ekonomiskt styrmedel är att det finns ytterligare marknadsmiss-
lyckanden att hantera. Dock är detta inte alltid ett tillräckligt villkor. Det är till exempel 
ofta fallet att det redan finns mekanismer för att hantera de uppkomna situationerna. Så 
kan misstänkas vara fallet med innovationer. Det framförs ofta i debatten att det krävs 
kraftiga riktade stöd till teknisk utveckling som kan leda till innovationer som minskar 
utsläppen av växthusgaser. Sådana innovationer är förknippade med marknadsmiss-
lyckanden bland annat eftersom de i viss mån kan ses som kollektiva nyttigheter. Det är 
emellertid så att det redan finns statliga anslag till forskning och en patentlagstiftning 
för att hantera dessa frågor. Det är på intet vis uppenbart att klimatpolitiken i sig kan 
anföras som ett giltigt skäl för ytterligare styrning på detta område.  

Även samhällsplanering och infrastrukturinvesteringar ses ibland som styrmedel, vilket 
är korrekt i den meningen att de givetvis styr aktörers beteenden. Frågan är om dessa 
instrument bör användas aktivt som klimatpolitiska styrmedel. Denna fråga är inte helt 
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lätt att besvara. Generellt gäller dock att utformningen av samhällsplaneringen och 
beslut om infrastrukturinvesteringar bör grunda sig på samhällsekonomiska analyser39. 
Dessa analyser bör ta hänsyn till den framtida förväntade klimatpolitiken. Det vill säga, 
om CO2-skatten förväntas behöva höjas kraftigt framöver bör detta återspeglas i 
kalkylen vilket rimligen resulterar i att investeringar som är förknippade med låga CO2-
utsläpp framstår som relativt sett mer lönsamma. Däremot bör projekt inte genomföras 
som visar på negativ nettonytta i dylika (korrekt genomförda) kalkyler med hänvisning 
till klimateffekter. Det vore i sådana fall att dubbelräkna de positiva klimateffekterna. 

 
2.6 Internationella aspekter 
Som diskuterats ovan är växthuseffekten av en sådan natur att ett globalt avtal vore 
önskvärt. Då något sådant avtal ännu inte finns är det inte överraskande att det med den 
nuvarande ordningen lätt uppstår problem på grund av skillnader i olika nationers 
klimatpolitik, eller i vissa fall, totala avsaknaden av en sådan politik. Ett exempel på 
effekt som åtminstone delvis kan tillskrivas dessa problem är den stora skillnad Sverige 
(likväl som i andra EU-länder) har mellan priset för att släppa ut ett ton CO2 för ett 
företag inom energiintensiv industri, som omfattas av EU ETS, och för aktörer inom till 
exempel transportsektorn. 

Priset för en utsläppsrätt, som ger rätt att släppa ut ett ton CO2, inom EU ETS är i 
storleksordningen 20 Euro. Givet normala antaganden om att marknaden fungerar och 
att agenterna är vinstmaximerare, ger detta att marginalkostnaden för utsläppsminsk-
ningar för energiintensiv industri också är i storleksordningen 20 Euro per ton. Det pris 
som transportsektorn betalar är inbakat i bensin eller dieselpriset i form av en CO2-skatt. 
Den skatten motsvarar för närvarande ett pris för att släppa ut ett ton CO2 som är högre 
än 100 Euro. Från ovanstående diskussion kan slutsatsen dras att transportsektorn bär 
en, ur kostnadseffektivitetssynpunkt, för stor andel av bördan för att minska utsläppen. 
Det vore möjligt att nå samma totala utsläppsmängd till en lägre kostnad genom att 
tilldela färre utsläppsrätter till företag inom EU ETS – vilket leder till att priset för 
utsläppsrätter stiger – och sänka skatten på drivmedel och därmed minska totalkost-
naden för att nå den givna totala utsläppsmängden. 

Det kan förekomma flera förklaringar till varför denna stora prisskillnad finns. En viktig 
förklaring ligger i att det finns en serie andra aspekter som påverkas mer av reglering-
arna än bara utsläppen. Det klassiska exemplet är så kallat ”kolläckage” vilket beskriver 
en situation där produktion som är förknippad med CO2-utsläpp flyttar utanför den 
reglerade marknaden. Det kan vara i form av att företag som blir utsatta för en reglering 
väljer att flytta sin produktion. Men det kan också vara i form av att reglerade företag 
helt eller delvis konkurreras ut av företag som har sin produktion utanför den reglerade 
marknaden. I den mån kolläckage sker så är det ett uppenbart problem eftersom det har 
införts en reglering som snedvrider marknaden, men som inte ger något av den 
önskvärda effekten  

Med utgångspunkt från en tänkt situation där det bara finns två grupper, energiintensiv 
industri och transporter och där båda grupperna ska konfrontera med ett pris för utsläpp 
av koldioxid. Från ovanstående diskussion kan slutsatsen dras att det finns en fördel om 
priset är detsamma för båda grupperna. Detta kommer att leda till en effektiv fördelning 

                                                 
39 Beskrivs mer i: Tidigare erfarenheter av överföring mellan trafikslag – Underlagsrapport till 
SIKA,(2008) Lindmark, M, Institutionen för ekonomisk historia, Umeå Universitet. Samt kort i sektion 
2.4. 
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av bördorna för att sänka utsläppen. Om det emellertid är så att prisexponeringen kan 
tänkas medföra andra effekter – till exempel en ökad risk för kolläckage – och att dessa 
drabbar olika grupper i olika omfattning kan detta vara skäl för att avvika från regeln 
med lika pris. Utifrån detta resonemang kan det således finnas skäl att transportsektorn 
möter ett högre pris än energiintensiv konkurrensutsatt industri. Det är emellertid 
mycket svårt att avgöra om storleken på den rådande prisskillnaden är rimlig. 

Även inom transportsektorn finns olika priser för CO2-utsläpp för olika stater inom EU. 
Samtliga EU-länder använder någon skatt på bränsle. Det är dock inte lätt att avgöra hur 
stor del av respektive lands bränsleskatt som motiveras utifrån en strävan att minska 
CO2-utsläppen. Det innebär att om skillnaderna i bränslepriser mellan olika länder är 
tillräckligt stora kommer detta att påverka t.ex. i vilket land man väljer att tanka. 
Principiellt kan tänkas att det finns situationer då prisskillnader kan påverka ruttvalen på 
ett sådant sätt att de totala utsläppen ökar. Det ter sig därför önskvärt med en harmoni-
serad CO2-skatt inom EU och detta har också länge förespråkats. 

Internationell sjöfart och internationellt civilflyg utgör inom klimatpolitiken två 
specialfall med en uppsättning specifika och tämligen komplexa problem. Utsläpp av 
växthusgaser från dessa två källor ingår inte i KP. Däremot sägs det explicit i KP att 
International Maritime Organization (IMO) och Internation Civil Aviation Organization 
(ICAO) aktivt ska arbeta för att finna sätt att få ner de båda sektorernas utsläpp av 
växthusgaser. Detta arbete har ännu inte resulterat i några signifikanta framsteg. Vad 
gäller civilflyg så avser EU att länka trafik till och från EU till EU ETS från och med 
2012. 
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3 Litteraturöversikt – godstransporter 
I den här sektionen sammanställs den internationella och nationella litteraturöver-
sikten gällande godstransporter och de styrmedel som påverkar överflyttning och 
sektorns CO2-utsläpp. Vid litteraturgenomgången har som komplement till 
regeringsuppdraget följande frågor legat till grund:  

− Vilka klimatpolitiska styrmedel stimulerar överflyttning? 

− Vilken potential för överflyttning finns det? 

− Vilka hinder samt framgångsfaktorer har identifierats? 

− Vilken potential har teknisk utveckling och logistik för att minska utsläppen av 
CO2? 

Översikten börjar med de internationella studierna vilka är indelade efter land. Denna 
del följs av den nationella litteraturen som delas in efter rapport alternativt institution. 

 
3.1 Internationell litteraturöversikt 
Belgien 
En belgisk studie har beräknat hur en internalisering40 av de externa effekterna för alla 
godstransporter påverkar transportarbetets fördelning på väg, sjöfart och järnväg. 
Marginalkostnaden för de externa effekterna är beräknade, baserat på flera approxima-
tioner, till 0,05734 euro för väg, 0,01056 euro för järnväg samt 0,00981 euro för inre 
vattenvägar 41. Resultaten är uppställda Tabell 3.1. Studien utgår ifrån en 
kostnadsminimeringsmodell (Beuthe et al., 2002).  

 
Tabell 3.1  Fördelningen mellan trafikslagen i tonkm före och efter en internalisering. 

Transportsektor Innan en internalisering (%) Efter en internalisering (%) 

Väg 71 54,5 

Sjöfart (Inre vattenvägar) 13 21 

Järnväg 16 24,5 

Totalt 100 100 

 Källa: Beuthe et al (2002). 

 

Från Tabell 3.1 framgår det att en betydande minskning förväntas ske inom 
vägtransporter, medan en ökning förväntas inom sjöfarts- och järnvägstransporter. De 
estimerade överflyttningarna varierar mellan olika varugrupper, där bl.a. stålprodukter 
främst överflyttas till järnväg medan petroleumprodukter enbart överförs till inre 
vattenvägar. Resultaten från de genomförda simuleringarna visar på att en 

                                                 
40 Internalisera innebär att den aktör som ger upphov till externa effekter (dvs. den effekt som en aktörs 
konsumtion eller produktion ger på en annan aktörs nytta eller produktion, utan att ta hänsyn till det i 
nivån av sina utsläpp ) görs ansvarig för att betala för dessa effekter. Termer i Nationalekonomi – 
Innebörd och sammanhang, Dickson et al. (1992). 
41 Antagit att alla europeiska länder inför samma internalisering. För väg: för luftföroreningar (inkl. CO2), 
trängsel, olyckor, buller och slitage, för järnväg internaliseras inte trängsel och slitage och för sjöfart 
enbart luftföroreningar, Beuthe et al. (2002). 
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internalisering av vägtransporternas externa kostnader skulle vara ett effektivt sätt att 
begränsa de externa effekterna, givet att det infördes inom hela Europa. Beuthe et al. 
(2002) har i sin modell endast indirekt med kvalitetsfaktorer som t.ex. säkerhet, 
tillförlitlighet, information och frekvens. De påpekar i artikeln att detta kan leda till att 
den förändrade fördelningen mellan trafikslagen mycket väl kan vara överskattad. 
(Beuthe et al., 2002).  

 

Kanada  
I Kanada har potentialen beräknats för intermodala transporter i de mest trafikerade 
transportkorridorerna mellan Windsor och Quebec City42. Potentialen estimeras till att 
en CO2-reducering på upptill 0,43 Mt/år är möjlig, vilket motsvarar mer än 50 % av 
CO2-utsläppen för de aktuella lastbilsturerna som är med i analysen. Analysen visar 
även att längre frakter, vilket i detta fall innebär frakter på över 800km, har större 
reduceringspotential än transporter på kortare sträckor (Patterson et al., 2008).   

De dieseldrivna järnvägarna i Nordamerika minskar sin specifika energiförbrukning. De 
kanadensiska godsjärnvägarna ökade sitt transportarbete mellan 1990 och 2002 med 
28 % samtidigt som de minskade sin dieselförbrukning med 15 %43.  

 

Nederländerna 
En studie från Nederländerna har undersökt priselasticiteterna 44 i konkurrensen mellan 
järnväg och lastbil och kommit fram till en priselasticitet för vägtransporter på -0,6 till  
-0,9, dvs. ifall priset ökar med 1 % kommer efterfrågan i det här fallet minska för 
vägtransporterna med 6–9 %. I studien har även korspriselasticiteten för järnvägs-
transporter i förhållande till vägtransportpriset beräknats till +1,8 till +3,0. Detta innebär 
att en sänkning av de specifika transportkostnaderna med lastbil med 20 % resulterar i 
en ökning på 12–18 % av transportarbetet med lastbil och en minskning av transport-
arbetet med järnväg på 36–60 % (Dings, 2008). Detta skulle med andra ord leda till en 
överflyttning från järnväg till väg.  

Norge 
Transportøkonomiskt Institutt (TØI) i Norge har gjort flera beräkningar utifrån en kost-
nadsminimeringsmodell där de bl.a. estimerat effekterna på CO2-utsläppen vid införan-
det av olika styrmedel. TØI har kommit fram till att ifall lastbilars bränslepris tredubb-
las beräknas CO2-utsläppen från godstransporterna sjunka med 5,5 % (0,422 miljoner 
ton CO2). Det beräknas ske genom en minskning av vägtransporterna med 19,5 % 
medan en ökning förväntas ske inom inrikessjöfarten och järnvägen med 9,7 % 
respektive 6,4 %. Vidare har även beräkningar gjorts av t.ex. olika nivåer på bränsle-
priset, halverade hamnavgifter (norska vareavgifter) samt halverad kilometerkostnad för 
järnväg. Dessa beräkningar gav alla mindre reduceringar av CO2 i jämförelse med en 
tredubbling av bränslekostnaden. Ex. beräknas en halverad km-kostnad för järnvägen 
reducera 1 % av CO2-utsläppen och omfördela transporternas andel som följer:  

                                                 
42 Observera att analysen ej kontrollerat realismen i de olika förslagen, Patterson et al. (2008). 
43 http://www.transport2000.ca/atlantic/railvsroad.html, (2008-09-12). 
44 Vad det gäller priselasticiteten skiljer man mellan egenpriselasticiteten och korspriselasticiteten. 
Egenpriselasticiteten anger hur mycket sannolikheten (i %) att välja en vägtransportlösning förändras om 
priset för vägtransporter ökar med 1 %, korspriselasticiteten anger motsvarade sannolikhet om priset för 
järnvägstransporter ökar med 1 %. 
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väg -1 %, sjöfart -2 %, järnväg +20,7 %. För halverad hamnavgift förväntas föränd-
ringarna var marginella; väg -1,1 %, +1 % sjöfart och -2,2 % järnväg. Vilket skulle ge 
en reducering av CO2-utsläppen med 0,1 % (Madslien, 2007). 

En annan rapport från TØI tar bl.a. upp hinder för överflyttning till intermodala 
transporter. Intermodala lösningar kräver minst en extra terminalhantering, vilket ökar 
risken för förseningar, skador och att varorna hamnar till fel mottagare. Faktorer som 
alla är viktiga i valet av transporter. Dessutom är regleringar från offentliga myndig-
heter och EU ett ytterligare hinder, det krävs olika administrativa rutiner för olika 
trafikslag, vilket missgynnar intermodala transporter (Hovi et al., 1999). 

 

Schweiz 
I Schweiz är en stor del av godstrafiken transittrafik, där transporten har både avsändare 
och mottagare utanför landets gränser. Överflyttning av trafik från väg till järnväg är ett 
politiskt mål av författningsrang för att skona den känsliga bergsmiljön och befolk-
ningen. År 2001 införde Schweiz en kilometerskatt (Leistungsabhängige Schwer-
verkehrsabgabe, LSVA) för lastbilar över 3,5 ton på hela vägnätet.45 Två tredjedelar av 
intäkterna, totalt ca 500 miljoner Euro, används till investeringar i järnvägsinfrastruk-
turen bl.a. byggnad av nya tunnlar under Gotthard och Lötschberg samt stöd till kombi-
trafik (främst ”Rullande Landsväg”). Kilometerskatten differentieras med hänsyn till 
miljöklass (EURO-klass). Samtidigt anpassades den maximala totalvikten för lastbilar 
från 24 ton till 40 ton, som gäller i de flesta EU-länder. Sex år efter införandet har 
kilometerskatten haft följande effekter: vägtransporterna har blivit mer effektiva genom 
en högre lastfaktor, antalet fordonskilometer (fkm) på väg har minskat och en stor del 
av lastbilsflottan har ersatts med renare lastbilar. Järnvägsandelen mätt i tonkm har varit 
relativt konstant och CO2-utsläppen har minskat med upp till 150 000 ton per år, jämfört 
med ett system utan kilometerskatt (km-skatt) där enbart lastbilarnas max. totalvikt höjs 
(Sommer et al., 2007). 

 
Tabell 3.2  CO2-utsläpp (i miljoner ton per år) med/utan kilometerskatt 2001–2005. 

 2001 2002 2003 2004 2005

Utan km-skatt 1,681 1,680 1,735 1,770 1,842

Med km-skatt 1,652 1,596 1,598 1,619 1,736

Skillnad  -1,7 % -5,0 % -7,9 % -8,5 % -5,8 %

 Källa: Sommer et al. (2007). 

 

Schweiz har uppnått en minskning av trafikarbetet med tunga lastbilar och deras 
negativa externa effekter i form av utsläpp, antal dödade och skadade i trafiken trots att 
det hittills knappt har överfört gods från väg till järnväg (Sommer et al., 2007).  

                                                 
45 Även Tyskland, Österrike och Tjeckien har infört en kilometerskatt för tunga lastbilar.  
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Spanien 
I en spansk studie av García-Menéndez et al. (2006) studeras hur olika åtgärder 
påverkar val av transportmedel för den spanska exporten till Europa och Nordafrika. 
Studien bygger på ett omfattande fältarbete (238 intervjuer) och görs för sammanlagt 
fyra varugrupper: jordbruksprodukter, kakelprodukter, fordonsdelar och hushålls-
apparater. De två förstnämnda grupperna tillhör de lågvärdiga varorna som transporteras 
till ca 70 % på väg och 30 % till sjöss (short sea shipping), de två sistnämnda tillhör de 
relativt högvärdiga varor som transporteras till ca 95 % på väg och 5 % till sjöss. För 
högvärdigt gods påverkar service i större utsträckning valet av transportlösning, medan 
för lågvärdigt gods är det transportpriset som är avgörande. Beräkningsresultaten går 
isär för grupperna. 

 
Tabell 3.3  Beräknade pris- och tidelasticiteter. 

Elasticitet i förhållande till Jordbruksprodukter Kakelprodukter 

pris för vägtransporter väg -0,409   sjö  0,217 väg- 0,682  sjö  0,348

pris för sjötransporter sjö -0,593  väg 0,962  sjö  -0,407  väg 1,075

Elasticitet i förhållande till Fordonsdelar Hushållsapparater

tid för vägtransporter väg -0,042     sjö 0,102 väg -0,053   sjö  0,127

tid för sjötransporter sjö  -1,380  väg 0,495  sjö -0,874   väg 0,318  

 Källa: García-Menéndez et al. (2006). 

 

För de lågvärdiga varorna skiljer sig efterfrågans egenpris- och korspriselasticitet 
mycket åt, se Tabell 3.3. En slutsats är att överflyttningen från väg till sjöfart är större 
om de externa kostnaderna internaliseras för vägtransporter (samtidigt som man 
upprätthåller omloppstiderna för sjöfarten) istället för att subventionera sjöfarten. För de 
högvärdiga varugrupperna varierar egentidelasticiteten och korstidelasticiteten också 
mycket. Faktumet är att egentidelasticiteten för sjöfart är större än korstidelasticiteten 
innebär att sjöfarten är beroende av att reducera transporttiden för att ta över exportgods 
som fraktas på väg (García-Menéndez et al., 2006). Ur klimatsynpunkt är det däremot 
inte fördelaktigt att öka hastigheterna för fartygen, eftersom det leder till ökad bränsle-
åtgång och därmed ökade CO2-utsläpp.  

 
Storbritannien 
McKinnon refererar till en studie som visar att förändrade lastbilsdimensioner skulle 
kunna ha en potential att reducera CO2-utsläppen. Det är en brittisk studie av UK 
Commission for Integrated Transport (2000) som har estimerat att en lagändring om att 
öka viktgränsen från 40–41 ton till 44 ton för lastbilar skulle ge 100 miljoner färre fkm 
samt ett reducerat CO2-utsläpp av mellan 80 000–100 000 ton. Detta skulle innebära en 
minskad transportkostnad, ur ett rent företagsekonomiskt perspektiv, med ca 70 miljo-
ner pund (McKinnon, 2003). Lagändringen genomfördes och lastbilar med dimen-
sionerna 16,50 m och 44 ton tilläts. Studien som Transport Research Laboratory (TRL) 
nyligen genomförde på uppdrag av det engelska transportministeriet kommer också till 
slutsatsen att längre/tyngre lastbilar har bidragit till att reducera transportkostnader, 
trafikarbete och CO2-utsläpp. En maximal fordonslängd på 18,75 m i stället för 16,50 m 
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beräknas leda till en minskning av CO2-utsläppen med 19 000 ton per år. Övergången 
till fordon över 44 ton max vikt rekommenderas inte med hänsyn till stora investerings-
behov och möjliga överflyttningar från järnväg till väg (Knight et al., 2008). 

Det har genomförts ett antal studier om logistiklösningars potential att minska CO2-
utsläppen och McKinnon (2003) presenterar några av dessa i bokkapitlet ”Logistics and 
the Environment”. Författaren presenterar dels separata åtgärder, dels åtgärdspaket. I det 
förstnämnda fallet finns förbättrade IT baserade färdplaneringssystem som enligt en 
studie har en potential att minska antalet fkm med 5–10 % (Freight Transport 
Association, 2000). Företag som t.ex. Schenker och Stora Enso har även utvecklat 
lösningar för att uppskatta utsläppen till luft för olika fordonsslag och rutter (McKinnon, 
2003). Minskat antal tomkörningar är en annan effekt som logistiska förbättringar kan 
leda till. I Storbritannien har tomkörningarna minskat under åren 1980 till 2001 med 
19 %. Utan denna minskning hade CO2-utsläppen varit 1,6 miljoner ton högre än vad de 
var 2001, vilket även gäller transportkostnaderna som beräknas ha blivit ungefär  
1,5 miljarder pund lägre i och med det minskade antalet tomkärningar (UK Department 
of Environment, Tranport and the Regions, 2002). Det har även gjorts beräkningar på 
företagsnivå, t.ex. har Storbritanniens största stormarknadskedja, Tesco, uppskatta sin 
potential att reducera antalet tomkörningar. Tesco menar att under en femårsperiod har 
de lyckats öka lastvolymen per fordon med 26, 5 % och att det i sin tur genererat en 
utgiftsminskning på 750 000 pund, samt en minskning av CO2-utsläppen med  
23 000 ton (UK Department of Environment, Tranport and the Regions, 1997). Det 
finns dock vissa tomtransporter som i stort sett är omöjliga att få bort pga. geografisk 
obalans, schemalagda restriktioner, att fordon inte är kompatibla och risk aversion46 
(McKinnon, 1996).   

Överflyttning från vägtransporter har lyfts fram av vissa som den mest lovande metoden 
för att reducera godstransporternas energikonsumtion ( t.ex. av Ploden and Buckan, 
1995), medan andra rapporter är mer tveksamma till potentialen (t.ex. Whitelegg, 
199547). Den sistnämnda rapporten menar att i de länder som har övervägande mycket 
vägtransporter så har även stora överflyttningar till järnväg och sjöfart endast gett 
relativt små energibesparingar i jämförelse med marginella förbättringar i vägtranspor-
ternas effektivitet, som t.ex. minskat antal tomma lastbilskilometer eller ökad lastfaktor. 
Vägtransporter kommer dock antagligen att vara det dominerande trafikslaget, då dessa 
är svåra att ersätta på korta avstånd och att de har direkt anslutning dörr-till-dörr 
(McKinnon, 2003).  

I Tabell 3.4 visas uppskattningar av transporternas förändrade energikonsumtion vid 
införandet av logistikrationaliseringar samt andra åtgärder, baserat på studier ifrån 
Nederländerna, Tyskland och Storbritannien.  

                                                 
46 Att aktörer är ovilliga att utsätta sig för risk.  
47 ”Freight Transport, Logistics and Sustainable Development ”, World Wide Fund for Nature, London. 
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Tabell 3.4  Effekter av åtgärder på transporters energiåtgång. 

Förändrad energiåtgång Tidsperiod Främsta åtgärder 

BAU48 Med åtgärder 

1990–2015 49 Bränsleeffektivisering 

Konsolidering 

Minskat antal tomkörningar 

Stor överflyttning: lastbil till järnväg 

+47 % -46 % 

1988–2010 50 Bränsleeffektivisering 

Ökad lastfaktor 

Reducerat antal fkm 

Stor överflyttning: lastbil till järnväg 

+55 % +28 % 

1995–2020 51 Begränsad tillväxt av antalet tkm till 

10 %/ decennium 

Stor överflyttning: lastbil till järnväg 

+56 % -4,4 % 

 Källa: McKinnon (2003). 

 

McKinnons slutsats är att av de tre kategorier som han tar upp i kapitlet (överflyttning, 
intensifiering av transporter och ökad lastfaktor) är en ökning av lastfaktorn den mest 
lovande. Det beror främst på att denna åtgärd i stort sett är självfinansierande. 
Logistiskeffektiviseringsåtgärder, för att minimera klimat- och miljöpåverkan, 
begränsas framförallt av företagsekonomiska beslut och avsaknaden av samarbete 
mellan företagen på olika nivåer inom leverantörskedjan. (McKinnon, 2003) 

 

Tyskland 
I en studie av Bühler et al. (2008) studeras speditörernas potentialer för att minska CO2-
emissioner. Undersökningen bygger på intervjuer med ca 700 speditörer. Två transport-
politiska åtgärder som syftar till att påverka valet av transportmedel studeras: a) en 
höjning av den befintliga kilometerskatten (Lkw-Maut) på motorvägar och b) en 
höjning av den genomsnittliga hastigheten på järnväg till 80 km/h. Elasticiteter som 
anger hur stor sannolikheten (i %) att välja en kombilösning ökar om olika förklarande 
faktorer ökar med 1 %, se Tabell 3.5. Enbart större förändringar av de förklarande 
faktorerna beräknas leda till en större andel kombitrafik. Sannolikheten att välja kombi 
ökar med transportavståndet. Sannolikheten att välja kombi ökar också något om 
frekvensen på givna kombirelationer utökas. Vad det gäller kostnader visar beräkning-
arna att efterfrågan på kombitransporter ökar mer om kombitransportkostnaderna ändras 
än om vägtransportkostnaderna ändras (Bühler et al., 2008). 

 

                                                 
48 Buisness as usual. 
49 Nederländsk studie från 2003, Werkgroep 2000. 
50 Tysk studie från 1994 av DIW, ifeu och IVU/HACON: Reduction of air pollution and noise from long 
distance transport by the year 2010.  
51 Brittisk studie från 1994 av Royal Commission on Environmental Pollution. 
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Tabell 3.5  Beräknade elasticiteter. 

Faktorer  Elasticitet

Transportavstånd 0,84 

Ökad frekvens på givna kombirelationer 0,23 

Direkttrafik kombi  0,09 

Transporttid i kombitrafik -0,46 

Kostnader per km i kombitrafik -1,20 

Kostnader per km i vägtrafik  0,74 

 Källa: Bühler et al. (2008) 

 

Det övergripande resultatet är att åtgärder som syftar till att föra över transporter mellan 
trafikslagen har en begränsad effekt på valet av transportlösningen och deras klimat-
påverkan. Med en höjning av kilometerskatten från 12 till 15 eurocent per fordonkm 
beräknas sannolikheten att välja kombi öka med 2,1 procentenheter. Med en höjning av 
hastigheten på järnväg till 80 km/h beräknas sannolikheten att välja kombi öka med 
7,7 procentenheter. CO2-utläppen beräknas minska med 1 % respektive 4 %. Även med 
en tydlig ändring av profilen beräknas enbart ha en begränsad klimateffekt. Tekniska 
förbättringar av lastbilarna, logistiska optimeringar och en bättre service för järnvägs-
transporter men framförallt en högre andel förnybar primärenergi anses ha en mycket 
större potential att minska klimatpåverkan i Tyskland (Bühler et al., 2008).  

En åtgärd som tas upp i en rapport av Léonardi et al (2004) som syftar till att förbättra 
vägtrafikens miljöprestanda är längre respektive tyngre lastbilar. Framförallt har 
höjningen av lastbilslängden till 25,25 m och lastbilsbruttovikten till 60 ton52 framförts 
som ett sätt att dels minska trängselproblemen i Centraleuropa, dels minska CO2-
utsläppen. Fler åtgärder för lastbilar är t.ex. bättre utnyttjande av lastningsvolymer, 
miljöanpassat urval av fordon, eco-driving, förbättrad färdplanering med hjälp av IT-
lösningar samt att minska antalet tomkörningar. Utsläppseffektiviteten i Tyskland ligger 
mellan 0,8–26 tonkm per kilo CO2 för godstransporterna på väg, med andra ord finns 
det även en stor variation mellan olika fordon och därmed en potential att minska CO2-
utsläppen genom att välja effektivare fordon (Léonardi et al., 2004).  

Fler studier har gjort om längre och tyngre lastbilarnas effekter (LHV:s) på överflytt-
ning. Två av dessa visar att överflyttningseffekten av större lastbilar leder till en 
potentiell överföring av 32–55 % av nuvarande kombivolymer och 12–25 % av 
nuvarande vagnslastvolymer (Kessel, 2007, TIM, 2006).  

Enligt Wildhage (2008) ger utbildning av förare i eco-driving en potential att minska 
bränsleförbrukningen med upp till 10 % (Wildhage, 2008). 

Det finns enligt det tyska järnvägsbolaget Deutsche Bahn en stor potential att minska 
CO2-utsläppen genom en överflyttning till järnvägen. Detta gäller både i nationell och i 
internationell trafik, där järnvägens marknadsandelar idag ofta är lägre än i inrikes-
trafiken. Av detta skäl diskuteras etableringen av internationella järnvägskorridorer för 
gods, både i ett europeiskt och eurasiskt perspektiv. En överflyttning av godstransporter 
från flyg till en järnvägsförbindelse mellan Kina och Centraleuropa skulle minska de 

                                                 
52 En ökning från dagens max. längd på 18,75 m och en max. vikt på 40 ton. 
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klimatpåverkande CO2-utsläppen med ungefär 95 %53. Flera järnvägsbolag i Europa 
håller på att skapa direkttågsförbindelser på den här sträckan. Järnvägen har en potential 
till förbättrad miljöprestanda genom effektivisering och teknisk utveckling. Deutsche 
Bahn har t.ex. reducerat sina specifika CO2-utsläpp54 med 25,9 % mellan 1990 och 2002 
och ytterligare 12,9 % mellan 2002 och 2007 (DB, 2003, DB, 2008). 

En satsning på duo- och hybridlok kan minska energiförbrukningen och utsläppen från 
järnvägstransporterna. Ett hybridlok förväntas reducera bränsleförbrukningen med upp 
till 40 % och därmed minska utsläppen av CO2 (Pörner, 2008). 

 

USA 
Amerikanska Union Pacific Railroad anger att den specifika dieselförbrukningen per 
tonkm har minskat med 72 % mellan 1980 och 2005. Detta har uppnåtts genom följande 
åtgärder55: 

− Införande av ett ”Fuel Masters Program” med utbildning av lokförare i 
energisparande körning och ekonomiska incitament för förarna 

− Förnyelse av lokparken med energieffektivare lok 

− Effektivisering av trafikproduktionen och tågplanen (t.ex. tidtabeller, omlopp 
och ruttval). 

 
Europa/EU 
En rapport från ”European Conference of Ministers of Transport” 2007 ser dels över hur 
långt OECD länderna har kommit i att minska CO2-utsläppen från transportsektorn och 
ger dels rekommendationer hur de bör gå vidare. Det konstateras att transportsektorns 
utsläpp inte har minskat över de senaste tio åren. Kostnadseffektivitet påpekas som den 
viktigaste faktorn i valet för vilket styrmedel som bör använda. Reduceringar av CO2 är 
billigast i energisektorn där de största reduktionerna därmed bör genomföras. Det är 
dock viktigt att de kostnadseffektiva åtgärder som identifierats för transportsektorn 
genomförs. De åtgärder som rekommenderas är främst: CO2-skatt, stöd för eco-driving 
och effektivare logistiklösningar, differentierade fordonsskatter, vägavgifter och 
regleringar av fordons bränsleeffektivitet.  Högre bränsleskatt är det effektivaste 
styrmedlet enligt rapporten, medan styrmedel som syftar till att stimulera överflyttning 
mellan trafikslagen oftast inte generar några större reduceringar av CO2. Störst potential 
för att minska CO2-utsläppen är genom energieffektivisering. (ECMT, 2007) 

Ribbink et al. (2004) har gjort en studie över transportvalet för containeriserat gods 
mellan väg, järnväg och inrikes sjöfart i korridoren Ruhr Basin (Tyskland) och 
Rotterdams hamn (Nederländerna). Genom modellberäkningar har Ribbink et al. 
undersökt effekten av transnationella styrmedel. Frågan är hur valet påverkas av olika 
skattenivåer och transporttider. Beräkningarna visar att transporttiden har en kraftig 
inverkan på fördelningen mellan de olika trafikslagen, där de miljö- och klimatvänligare 
trafikslagen järnväg och inrikes sjöfart gynnas vid en acceptans av längre tider. 
Utvecklingen av en järnväg avsedd enbart för godstrafik skulle öka potentialen för en 
överflyttning av godset från vägtransporterna, eftersom transporttiderna inte längre 

                                                 
53 Deutsche Bahn presskonferens, Berlin, 2008-07-09. 
54 g CO2/tonkm. 
55 http://www.uprr.com/newsinfo/releases/environment/2006/0428_fuel_economy.shtml, (2008-09-14). 
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skulle skilja sig åt lika mycket. Vidare visar författarnas modell att de miljöbaserade 
skatterna56 som finns idag för transporter redan gynnar miljövänligare trafikslag så 
länge det finns kapacitet i inrikes sjöfartens och järnvägens infrastrukturer. Striktare 
styrmedel som ex. högre miljöskatter skulle bara leda till lägre effektivitet och ökade 
samhällskostnader. Det krävs investeringar i järnväg och inrikes sjöfart för att kunna 
uppnå en överflyttning från väg till miljövänligare trafikslag. (Ribbink et al., 2004).   

En europeisk studie om förändrade dimensioner av tunga vägtransportfordon har 
genomförts av Transport & Mobility (T&M) på uppdrag av EU kommissionen  
(DG TREN). I studien som ännu inte är publicerad har beräkningar gjorts på hur en 
introduktion av längre och tyngre lastbilar (LHV:s) i hela Europa skulle påverka 
utsläppen av CO2. T&M har i sin studie antagit en max. längd på 25,25 m samt vikt på 
60 ton. Enligt beräkningarna skulle ett införande kunna reducera CO2-utsläppen med 
3,6 %, reduceringar värda mellan 104–1 041 miljoner euro, vilken även inkluderar 
överflyttning från järnväg och nygenererad trafik. Värdet av reduceringarna varierar 
beroende på vilket lands värdering av CO2 som har räknats på, värderingarna varierar 
från 20 till 200 euro/ton CO2

57. 

Inom EU finns det flera program som syftar till att öka intermodala transportlösningar 
och överflyttning av gods till sjöfart och järnväg. Marco Polo är ett av EU 
Kommissionens program för gränsöverskridande godstransporterna inom unionen. 
Målet är att underlätta en överflyttning av transporter på väg till klimat – och miljö-
vänligare trafikslag. Programmet ger stöd till intermodala projekt som överför gods från 
landsvägstransporter till järnvägs- eller sjötransporter (närsjöfart58 eller inre vatten-
vägar). Stödet är tänkt att under en etableringsperiod kompensera företagens underskott 
i följande tre kategorier av projekt: trafikomställningsåtgärder, katalysatoråtgärder och 
åtgärder för gemensamt lärande. Programmet Marco Polo I pågick under åren  
2003–2006. En utvärderingsrapport har sammanställts av Marco Polo I (ECORYS, 
2007). De miljöförbättringar som har följt av programmet är enligt utvärderingen 
kopplade till den genererade överflyttningen till framförallt järnväg, men även sjöfart i 
viss mån. Målet att omfördela transportarbetet med 48 mdr tonkm har inte uppfyllts, 
målet förväntas uppfyllas till c:a 60 %. De externa effekterna som antas reduceras 
genom projektet beräknats vara värda 650 miljoner euro, i detta ingår bl.a. reducering av 
växthusgaser59. Utvärderingen visar att projekten som syftat till att överföra gods från 
väg till järnväg har varit de mest framgångsrika när det gäller att uppnå sina satta mål 
om överflyttning. Järnvägsprojekten har initialt stött på flera problem som, t.ex. att få 
tillgång till nödvändiga spår och förseningar pga. byråkratiska processer vid land-
gränser. Detta har dock varit problem som projekten lyckats komma över, medan över-
flyttning till närsjöfart och inre vattenvägar har stött på flest hinder som lett till att färre 
projekt har uppfyllt sina mål. Vad det gäller överflyttning till inre vattenvägar har endast 
ett projekt fullföljts, delvis beror detta på att Marco Polo riktar sig till större projekt och 
att minimum gränsen varit för hög för projekt med avseende på inre vattenvägar. Ett 
resultat är att de projekt som startade en helt ny service lyckades bättre än de som 
försökte uppgradera befintliga stråk. De förstnämnda projekten är dock förknippade 
med högre risker (ECORYS, 2007).  

                                                 
56 Antar en indexering av den fiskala situation som Tyskland hade år 2004. 
57http://www.tmleuven.be/project/weightanddimensions/documents/20080710Brussel2ndstakeholdermeet
ing/20080710_presentations.pdf, 2008-09-29. 
58 Short Sea Shipping. 
59 Övriga externa effekter som tagits in i beräkningarna är: buller, föroreningar, olyckor, infrastruktur 
samt trängsel. 
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Inom det nu aktuella Marco Polo II, har totalt 450 miljoner euro satts av för anslag 
under åren 2007–2013. Marco Polo II stödjer fem olika typer av åtgärder: trafikom-
ställningsåtgärder, katalysatoråtgärder och åtgärder för gemensamt lärande är i stort 
desamma som i Marco Polo I. Höghastighetsleder till sjöss (Motorways of the sea) och 
trafikundvikandeåtgärder har tillkommit60. Målet är att flytta över eller minska 
vägtransporterna med åtminstone 140 miljarder tonkm och minska CO2-utsläppen med 
8, 4 miljoner ton. Nyttan av att flytta över det målsatta antalet tonkm från väg estimeras 
till 5 miljarder euro för minskad miljöpåverkan, lägre energiåtgång, reducerat antal 
olyckor och mindre infrastrukturslitage. EU Kommissionen räknar med att varje euro 
som ges i subvention ska generera 6 euro i social och miljömässig nytta. Marco Polo 
programmet förutsätter dock att deltagarna finansierar mer än hälften av projekten 
själva. (Baird, 2007).  

Ett Marco Polo projekt med svenskt deltagande är Scandinavian Shuttle. Det är ett 
projekt som syftar till att skapa effektiva järnvägstransporter mellan kontinenten och 
Skandinavien. Projektet har identifierat tre hinder och tre åtgärder för dessa: 1) 
pålitlighet – Track & Trace system för 100 % Just-In-Time (JIT); 2). Olika tekniska 
lösningar ATC och elektriska system – lok med multipla system; 3) marknadsmonopol 
– svårt för nya operatörer att etablera sig – Scandinavian Shuttle ska vara öppet för alla. 
Projektet beräknar att kunna reducera ca 45 000 ton CO2 till år 2010. Efter halva 
projekttiden har ungefär hälften uppnåtts.61  

Motorways of the Sea är en annan del inom EU som syftar till att utveckla s.k. 
höghastighetsleder till sjöss genom en utveckling av infrastrukturen. Målet är att nå 
effektivare och miljövänligare transporter till sjöss, reducera trängseln på vägarna i EU 
samt skapa tillförlitligare förbindelser till perifera regioner (Motorways of the sea 
(2005).  

I Bairds artikel ”The Economics of Motorways of the Sea ” påpekas snedvridningen av 
kostnadsbelastningen för infrastrukturen för de olika trafikslagen, där författaren menar 
att sjöfarten är missgynnad. Detta beror på att infrastrukturen för vägar och järnvägar 
har ett stort statligt stöd i jämförelse med sjöfartens infrastruktur, som enligt Baird på 
höghastighetslederna är fartygens däck. En annan faktor som påverkar överflyttnings-
möjligheterna till sjöfart är bl.a. trängsel och kapacitetsbrist i hamnar som är ett problem 
för inrikes sjöfart. (Baird, 2007)  

 

Världsomspännande studier 
International Maritime Organization (IMO) / Nature: På sjöfartssidan finns det tekniska 
förbättringar som har potential att reducera CO2-utsläppen. Tabell 3.6 visar 
potentialerna för några av de olika teknikåtgärderna.  

 

 

                                                 
60 http://www.vinnova.se/Verksamhet/Transporter/Marco-Polo/Programbeskrivning/, 2008-10-09 
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/home/home_en.htm, 2008-10-09. 
61http://www.vinnova.se/upload/dokument/Verksamhet/Transporter/Marco%20Polo/GOT%20Pres..pdf, 
2008-10-20, Sven-Erik Andersson, UBQ 2008-11-03. 
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Tabell 3.6  Åtgärder och deras potentialer för att minska fartygs CO2-utsläpp. 

Åtgärd Potentiell CO2-reducering (%) 

Motoreffektivisering 2–12 

Optimerad skrovdesign 5–20 

Optimerad propellerdesign 5–10 

SkySails62 10–30 

 Källa: Henningsen et al. (2000), Kleiner (2007). 

 

Det finns även avancerade IT-system som anpassas efter väder och andra externa 
förhållanden för att optimera resrutten för att på så sätt minimera bränsleåtgången, men 
de främsta åtgärderna är energieffektivisering och att reducera hastigheten. Detta beror 
på att ökad hastighet kräver väsentligt högre energiåtgång, dessutom är det viktigt att 
framhäva att olika fartyg kraftigt skiljer sig åt i fråga om CO2-utsläpp. Kostnaderna 
kring de olika åtgärderna är relativt osäkra, men det finns uppdaterade prisuppgifter för 
SkySails som har en initialkostnad på mellan 0,5 och 2 miljoner euro (Henningsen et al., 
2000, Kleiner, 2007). 

Joint Transport Research Center63: För lätta lastbilar, som framförallt används inom 
distributionstrafiken, finns det förhoppningar om signifikanta teknikförbättringar. För 
att stabilisera emissionerna av CO2 från lätta lastbilar till 2050 behövs en bränsle-
effektivisering av lätta lastbilar till 3–4l/100km världen över (JTRC, 2008b).  

IPCC har även visat på energieffektiviseringspotentialen för lätta lastbilar. Med fortsatt 
teknisk utveckling och strikta styrmedel beräknas moderna lätta lastbilar kunna reducera 
CO2-utsläppen med upptill 50 % 2030 jämfört med dagens fordon. Hybridfordon lyfts 
även fram som en viktig teknisk lösning, vilket estimeras kunna minska bränsleförbruk-
ningen med 10–20 %. Bedömningen beror till stor del på framstegen inom teknikut-
vecklingen. Ökad lastfaktor, eco-driving, förbättrat underhåll, bättre ruttval m.m. kan 
förbättra effektiviteten med mellan 5–20 %. Den totala reduceringspotentialen för lätta 
lastbilar till 2030 beräknas ligga på runt 0,7–0,8 Gt CO2e

64 och kosta under 100 US-
dollar/ton CO2. (Kahn Ribeiro et al., 2007). 

Utsläppen av växthusgaser från världens transportsektor förväntas öka med ca 80 % till 
2030. IPCC-rapporten menar att stora framsteg inom den tekniska utveckling samt 
rejäla ökningar av avgifter och skatter krävs för att generera större CO2-reduceringar. 
Internationell handel med utsläppsrätter framhålls som ett annat lovande styrmedel, 
även för att reglera utsläppen från flyg och sjöfart. Vilket som är de optimala styrmed-
len varierar dock från region till region, eftersom att flera lokal omständigheter (t.ex. 
populations densitet och den ekonomiska aktiviteten) påverkar styrmedlets utfall på 

                                                 
62 Ny segellösning som kan installeras på godsfartyg utan att kräva fler i besättningen genom att den kan 
styras ifrån bryggan.  
63 JTRC startades 2004 av International Transport Forum som är en del av OECD. JTRC bedriver 
forskning för alla trafikslag och tanken är att centret ska stödja medlemsländer och ministersammanträden 
inom International Transport Forum.  
64 Gigaton (miljarder) CO2-ekvivalenter. 
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valet av transportmedel, investeringar och transportefterfrågan. (Kahn Ribeiro et al., 
2007). 

 
3.2 Svensk litteraturöversikt 
Vägverket 
Vägverket (publikation 2004:12) har tagit fram en klimatstrategi för vägtransportsektorn 
som komplement till Naturvårdsverkets och Energimyndighetens arbete inom 
Kontrollstationen 200465. Vägverket analyserar möjligheterna att nå mera långtgående 
mål för transportsektorn till 2010 och att nå kraftiga reduktioner av utsläppen i det 
långtsiktiga perspektivet. Effekter av åtgärder att minska CO2-utsläppen jämförs med att 
inga åtgärder vidtas till 2010, 2020 respektive 2050. Sammanlagt beräknas en CO2-
reduktionspotential, för både person- och godstransporter, på 5,03 miljoner ton CO2 
(2010), 9,41 miljoner ton CO2 (2020) och 19,8 miljoner ton CO2 (2050). I tabellen nedan 
sammanställs de för godstransporter mest relevanta åtgärderna. Uppgifterna inom 
parantes syftar till att reducera både person- och godstransporternas utsläpp. 
Reduktionspotentialen för godstransportspecifika åtgärderna beräknas till ca  
0,4 miljoner ton CO2 (2010), ca 1,3 miljoner ton CO2 (2020) och ca 1,1 miljoner ton 
CO2 (2050). Dessa kvantifieringar inkluderar inte de utsläppsminskningar som 
beräknats följa av åtgärder riktade till både person- och godstransporter. Skatter och 
avgifter är de åtgärder som bedöms ha störst effekt på CO2-utsläppen, framförallt en 
höjning av bränsleskatten, för bensin och diesel, med 2 kr/l (Johansson et al., 2004).  

                                                 
65 Kontrollstation 2008 är en uppföljning och av de nationella miljömålen och klimatarbetet i Sverige 
enligt klimatstrategin från 2002. Kontrollstationer beslutades ske 2004 och 2008. 
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Tabell 3.7  Effekter av åtgärder att minska CO2-utsläppen jämförs med att inga åtgärder vidtas till 
2010, 2020 respektive 2050. 

 
Miljoner ton CO2 Åtgärder 

2010 2020 2050

Ökad intermodalitet för ökad effektivitet i godstransporter 

- stimulera effektiv samverkan mellan järnväg och väg 

- ökad genomsnittshastighet och tillförlitlighet i järnvägstransporter  

- stimulera effektiv inrikes och utrikes sjöfart som går längre upp i 
landet 

0,04 0,09 0,14

Samordning av lastbilstransporter 

- premiera öppna transportlösningar 

- köp av ledig kapacitet ifrån varandra 

0,01 0,03 0,04

Skatter och avgifter 

- miljödifferentierad km-skatt för tunga lastbilar 

(- Höjd bensin- och dieselskatt med 2 kr/l) 

 

0,16 

(2,67) 

 

0,54 

(0,74) 

0,79

(Statens upphandlingar av fordon och transporter, resepolicy m.m.) (0,067) 

(0,015) 

(0,15) 

(0,038) 

(0,15)

(0,039)

(Satsning på sparsamt körsätt, förarutbildning) (0,12) 

(0,050) 

(0,22) 

(0,16) 

(0,40)

(0,34)

(Ökad efterlevnad av skyltad hastighet) (0,23) (0,25) 

Sänk hastighetsregulatorn på tunga lastbilar från 89 km/h till 84 
km/h 

0,084 0,10 0,15

Stimulera utbytet av gamla tunga lastbilsekipage mot nya som kan 
ta större volymer 

0,051  

Stimulera utbytet av trailerdragbilar till trafik där man utnyttjar 25,25 
m måttet och har inrikes gods på bilen 

0,04  

 Källa: Johansson et al. (2004). 

 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket  
Energimyndigheten och Naturvårdsverket menar i sitt underlag till kontrollstation 2008 
att det finns en potential att minska utsläppen av växthusgaser i det medellånga perspek-
tivet. Det centrala för transportsektorn är bränsleeffektiviseringen inom respektive 
trafikslag, vilket är en relativt billig åtgärd för att minska klimatpåverkan, i vissa fall 
kan t.o.m. kostnaden vara negativ. Biobränslenas potential är mer tvetydig, framförallt 
när det kommer till tillgång och konkurrens om markarealen. Biobränslen anses vara för 
dyra för att utgöra ett bra alternativ idag, men andra generationens biobränslen kan 
komma att ha stor betydelse. Det är dock osäkert ifall dessa kommer att finnas tillgäng-
liga på marknaden till 2020. Generellt sett är det svårt att bedöma potentialerna och 
uppskatta kostnaderna som är förknippade med de olika åtgärderna. Det är många 
faktorer som spelar in dels omvärldshändelser, t.ex. oljepriser och prissättningen på 
alternativa tekniker, dels individers och företags preferenser och värderingar som styr 
deras val. De sistnämnda varierar också med tiden och är därför svåra att uppskatta. 
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Tabell 3.8 nedan visar en grov uppskattning samt de huvudsakliga åtgärderna som 
föreslås (STEM, 2007b). 

 
Tabell 3.8  Grov uppskattning av åtgärders potential.  

Åtgärd CO2-potential 2020 Kostnad 

Tekniska åtgärder för tunga 
lastbilar  Oklart 

Beteende: Eco-driving  Samhällsekonomiskt lönsamt 

Utnyttja trafikslagen effektivare 

Minskning med ca 2,5 Mton 
för dessa tre åtgärder 

Samhällsekonomiskt lönsamt 

Ökat samarbete mellan 
trafikslagen 

– 

Minskad transportefterfrågan 

Stor potential på längre sikt 

 
– 

 Källa: STEM (2007b). 

Energimyndighetens och Naturvårdsverket menar i sin rapport att en ökad samverkan 
mellan olika trafikslag har stor potential för att minska CO2-utsläppen, där en överflytt-
ning av vägtransporter till järnväg och sjöfart avses. En åtgärd är att förbättra infra-
strukturen för att minska skillnaden i tidsåtgången mellan järnvägs- och vägtransporter. 
Att minska transportefterfrågan har också en potential för att minska klimatpåverkan. 
Som framgår av tabellen ovan är det svårt att bedöma potentialen och kostnaderna för 
dessa två åtgärderna då det saknas underlag för att göra en vidare utvärdering, men det 
antas finnas en stor potential på längre sikt (STEM, 2007b). Enligt vår bedömning 
framstår den angivna reduktionspotentialen av åtgärderna på 2,5 miljoner ton CO2 till år 
2020 som mycket stor i förhållande till godstransporternas samlade CO2-utsläpp på ca 5 
miljoner ton per år 2007 och 5,1–6,3 miljoner ton CO2 år 2020.  

Internationellt samarbete är en förutsättning för att hantera utsläppen från en så pass 
global sektor som tranportsektorn, speciellt eftersom problematiken i sig är global. 
Kompletterande åtgärder förs fram som det främsta sättet att minska utsläppen och att 
dessa åtgärder inom transportsektorn behöver drivas på med hjälp av olika typer av 
styrmedel. (STEM, 2007b) 

I Energimyndighetens och Naturvårdsverkets delrapport ”Styrmedel i klimatpolitiken” 
tas förslag fram till styrmedel för transportsektorn som beräknas ge upptill 3 miljoner 
ton mindre utsläpp av växthusgaser till år 2020 för hela transportsektorn samt potential 
till ytterligare minskningar på längre sikt. De tar upp åtgärder som riktas mot både 
person- och godstransporter, men här belyses enbart de styrmedel som avser 
godstransporterna (STEM, 2007a): 

1. Höjning av dieselpriset, genom en skatt, med 75 öre/l ger ca 0,3 miljoner ton 
reducerade CO2-utsläpp 2020 samt 5 mdr kr/år i ökade skatteintäkter. 

2. Km-skatt för lastbilar med över 3,5 tons totalvikt. Detta är inget klimatstyrmedel 
men har potential att reducera CO2-utsläppen med ca 0,4 miljoner ton. 

3. När det finns framtagen harmoniserad mätmetod för bränsleförbrukning inom 
EU bör incitament ges till att energieffektivisera tunga fordon. 

4. Samhällsplanering som stimulerar hållbara transporter. 
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Klimatberedningen och Konjunkturinstitutet 
Klimatberedningens betänkande ”Svensk klimatpolitik” behandlar bl.a. transportsektorn 
och dess utsläpp av växthusgaser. Den största vikten ligger på effektiviseringar och 
åtgärder inom varje trafikslag. Klimatberedningen betonar en internalisering av de 
externa kostnaderna av CO2 för sjöfart och flyg. Vidare föreslås åtgärder för att minska 
efterfrågan på transporter och utvecklingen av förnybara drivmedel och energibärare, 
t.ex. el och vätgas. För att ge incitament till de nämnda åtgärderna föreslås införandet av 
olika generella styrmedel, t.ex. bränsleskatt och handel med utsläppsrätter, i kombina-
tion med regleringar som utsläppsnivåer och standarder. För att nå ett transportsystem 
med högre energieffektivitet och lägre utsläpp av växthusgaser behövs även långsik-
tigare investeringar och annan samhällsplanering för att möjliggöra denna utveckling. 
Klimatberedningen lägger fram vissa konkreta förslag som även har granskats av 
Konjunkturinstitutet (KI).  

Två av de föreslagna skatteförändringarna sammanfattas i nedanstående Tabell  3.9. 
Observera att den förändrade drivmedelsskatten som påverkar både bensin och 
dieselpriset även inkluderar effekterna på persontransporter66 (SOU, 2008:24). KI:s 
samhällsekonomiska granskning pekar på att kilometerskatten (som inte är en direkt 
klimatåtgärd) inte är ett effektivt styrmedel för att minska CO2-utsläppen. Det beror 
främst på att kilometerskatten (km-skatt) inte riktar sig mot CO2-utsläpp utan avser att 
internalisera andra externa effekter. Enligt KI:s beräkningar ger kilometerskatten 
upphov till relativt stora BNP-förluster. (Broberg et al., 2008).  

                                                 
66 Antar 2020, att 25 % av dieselförbrukningen används till personbilar, resterande av godstransporter och 
arbetsmaskiner. 
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Tabell  3.9: Skatteförslagens kostnader och effekter 2020.67 

Klimatberedningen Skatteförslag 

CO2-reduktion  

(Mton) 

Genomsnitts 
-kostnad 

(Kr/ton) 

Statsfinansiella 
effekter 

Höjd drivmedelskatt  

70 öre/l 

0,6 300-1000 

 

4,5 mdr kr (varav 
diesel 1,8 mdr kr) 

Km-skatt 1 kr/fkm68 0,4 >1000 2,63–2,96 mdr kr69 

Konjunkturinstitutet 

(EMEC-körningar) 

 

(Mton) (Kr/ton) BNP förlust (%) 

Höjd drivmedelskatt 
70 öre/l 

0,4 600 0,03 

Km-skatt 1 kr/fkm 0,1 350 0,11 
 Källa: Broberg et al. (2008) och SOU (2008:24). 

 

Klimatberedningen föreslår ytterligare åtgärder förutom de som redovisas i tabellen. 
Några av dessa är: 

− Infrastruktursatsningar för att öka kapaciteten med 50 % för godstransporter på 
järnväg, om det är samhällsekonomiskt lönsamt 

− Verka för ökade godsflöden på järnväg och sjöfart inom EU, genom att påverka 
EU:s infrastrukturinvesteringar 

− Internationella åtgärder för flyg och sjöfart  

− CO2-differentierade farledsavgifter, en utökning av de differentieringar som idag 
finns för utsläpp av svavel och kväveoxider  

− Biodrivmedel  

− Effektivare vägfordon. 

Järnvägsinvesteringarna behöver öka med ca 50 mdr kr under 10 år enligt Banverket för 
att utöka järnvägskapaciteten för godstransporter med 50 %, samt en femprocentig 
ökning av kapaciteten för persontransporter. Banverket menar att det är samhällsekono-
miskt lönsamma investeringar. Investeringarna beräknas leda till en överflyttning av  
11 mdr tonkm från lastbil till järnväg och minskade växthusgaser med 1 milj. ton per år 
till 202070 (Banverket, 2007, SOU, 2008:24). Enligt KI är kostnaderna för 

                                                 
67 I kostnadsberäkningarna inkluderas samhällskostnaderna.  
68 Kostnaden för införandet av en km-skatt är anmärkningsvärt hög, vilken inte speglas i 
modellkalkylerna. Klimatberedningen: 870kr/ton CO2, KI: 3 480kr/ton CO2 givet de uppskattade 
reduceringarna som anges i tabellen. Broberg et al (2008) 
69 Effekterna på statsfinanserna är beräknade av SIKA 2007:5, se stycket SIKA på nästkommande sida. 
70 Uppskattad årlig reduktion av växthusgaser jämfört med prognos Mton/år 2020. Klimatberedningen, 
SOU 2008:24.  
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investeringarna 58,5 mdr kr (2005 års priser), samt en utsläppsreducering av 
511 000 ton, som Banverket använder sig av i sina samhällsekonomiska kalkyler. Den 
stora skillnaden i utsläppsmängd förklaras av att olika emissionsfaktorer för lastbilar har 
använts. För reduktionen på 1 milj. ton har en genomsnittlig utsläppsfaktor på 130 g 
CO2 per tonkm använts, den lägre reduktionen har enligt KI beräknats utifrån en lägre 
faktor som Banverket har baserat på framtida antaganden om lastbilsparken (Broberg et 
al., 2008). Detta leder till en åtgärdskostnad på dryga 5 000 kr/minskat ton CO2 jämfört 
med klimatberedningens 2 200 kr/minskat ton CO2. Järnvägsinvesteringar ses som ett 
relativt dyrt sätt att minska CO2-utsläppen på men att det inte är en investering som görs 
enbart av klimatskäl utan är en viktig del av en kostnadseffektiv infrastrukturpolitik. 
(SOU, 2008:24, Broberg et al., 2008) 

 

SIKA 
SIKA har utrett betydelsen av en ökad CO2-skatt för utsläppen från transportsektorn. I 
det här fallet avses både person- och godstransporter. För att nå målet att stabilisera 
CO2-utsläppen vid 1990 år nivå till 2020 krävs ett bensinpris på 14,10–16 kr/l. Det 
motsvaras av en skatteökning på mellan 0,70–1,30 kr/kg CO2 (ifall även en reglering på 
personbilars utsläpp till 130g/fkm införs). Deras rapport påpekar att ur ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv bör transportsektorn bidra med en proportionellt sett mindre 
andel av reduceringarna i och med de höga kostnaderna som reduceringarna innebär. 
Godstransporterna anses vara relativt okänsliga för prishöjningar jämfört med 
persontransporterna. (SIKA, 2008d).   

Marginalkostnadsbaserade infrastrukturavgifter syftar till att internalisera andra 
negativa externa effekter än klimateffekter. I en rapport 2005 kom SIKA fram till att 
införandet av marginalkostnadsbaserade infrastrukturavgifter per trafikslag, allt annat 
lika, inte får några revolutionerande följder för godstransportproduktionen i Sverige 
(Hesselborn et al., 2005). Antas inga ytterligare anpassningar, beräknas en marginal-
kostnadsbaserad kilometerskatt leda till en minskning av transportarbetet med lastbil i 
Sverige med omkring 5 %. Marginalkostnadsbaserade banavgifter beräknas medföra en 
minskning av transportarbetet med järnväg med mindre än 1 %. Effekten beräknas öka 
till ca 5 % om CO2-skatten för dieseltrafik inbegrips. Sjöfartens transportarbete i 
Sverige beräknas, likt järnvägen, minska med omkring 1 % till följd av införandet av 
marginalkostnadsbaserade farledsavgifter. Vid en samfälld marginalkostnadspris-
sättning för de tre trafikslagen beräknas sjöfarten vinna på bekostnad av järnvägen och 
lastbilen. De tre trafikslagens på förhand kända komplementaritet i transportkedjan 
och/eller konkurrens på delar av kedjan eller hela kedjan bekräftas. (Hesselborn et al., 
2005). Frågan om överföring mellan trafikslagen tar ett stort utrymme i den transport-
politiska debatten och från många håll har det funnits förväntningar på att marginalkost-
nadsprissättning av infrastrukturen skulle kunna vara ett politiskt medel för att åstad-
komma betydande omfördelningar av transportarbetet mellan trafikslagen. Att marginal-
kostnadsprissättning enligt SIKA:s modellberäkningar inte ger upphov till överförings-
effekter innebär dock inte att det är ett ineffektivt transportpolitiskt instrument, eftersom 
prissättningen syftar till att påverka uppläggningen av de enskilda transporterna så att 
dessa utförs på det sätt som ger bästa möjliga utbyte för samhället. Den eftersträvade 
effekten är att det sker anpassningar som är viktiga ur ett effektivitetsperspektiv  

I SIKA:s senaste kilometerskatteanalyser beräknas minskade externa kostnader för 
tunga lastbilar på 260 till 575 miljoner kr per år till följd av en kilometerskatt på 1 kr 
per km (Friberg et al., 2007). En betydelsefull del av de externa kostnaderna är 
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förknippande med lastbilstrafikens CO2-utsläpp. De icke internaliserade externa 
kostnader för trafik som flyttas till järnväg och sjöfart är relativt begränsade  
(25–54 miljoner kr per år). Siffrorna förutsätter en CO2-värdering på en krona per kg 
vilket ungefär motsvarar CO2-skatten. (Vid en värdering på 1,50 kr per kilo blir 
intervallet för de minskade externa kostnaderna 320 till 695 miljoner kr per år.) De 
samhällsekonomiska förlusterna på grund av försämrade lösningar för transport-
kunderna beräknas till 55 till 120 miljoner kr per år. Kostnaderna för ett kilometer-
skattesystem bedöms ligga på 350 miljoner kr per år, alternativt 900 miljoner kr per 
år71. Effekten på statsfinanserna beräknade utifrån intäkter och kostnader för kilometer-
skatten beräknas hamna mellan 2,63–2,96 miljarder kr, när systemkostnaden på  
350 miljoner antas (Friberg et al., 2007). 

 
Tabell 3.10  Samhällsekonomiska effekter av en kilometerskatt (1kr/fkm).  

Effekter Milj kr/år Milj kr/år

Minskade externa kostnader – 

framför allt minskade CO2-utsläpp -för lastbilar 

+260 +575

Ökade externa kostnader för transporter som flyttas till järnväg 
eller sjöfart  

-25 -54

Förluster pga. försämrade lösningar för kunderna -55 -120

Summa: Samhällsekonomiska nyttor +180 +401

Kostnader för kilometerskattesystem -350 

alt. -900 

-350 

alt. -900
 Källa: Friberg et al. (2007). 

 

Under antagandet att de minskade externa kostnader enbart utgörs av minskad CO2-
utsläpp, att ett kilo CO2 värderas till en krona och att systemkostnaderna ligger på  
350 milj. kr per år är kostnaden per insparad ton CO2 mellan 600 och 1 300 kr. Vid 
systemkostnader på 900 milj. kr ökar kostnaderna per insparad ton till 1 600 till 3 500 kr 
(Friberg et al., 2007). 

 

VTI 
Marginalkostnadsbaserade avgifter i kombiterminaler som följer samma princip som 
marginalkostnadsbaserade avgifter på väg och järnvägar antas leda till en 30 procentig 
sänkning av omlastningskostnaderna i terminaler. Marginalkostnadsprissättning i tio av 
Kombiterminalutredningens definierade terminaler beräknas leda till att godstransport-
arbetet på väg minskar med ungefär en procent. Godstransportarbetet på väg beräknas 
däremot minska med ca 12 % om också en kilometerskatt för tunga lastbilar införs som 
ett komplement till marginalkostnadsprissättningen (Vierth et al., 2007b). 

VTI undersökte inom ramen för ett regeringsuppdrag 2007 effekten av att Sverige inte 
längre skulle tillåta längre och tyngre lastbilar än resten av Europa. De maximala 

                                                 
71 900 miljoner kr är uppskattat av Vägverket i ett underlag till en tidigare SIKA rapport: Kilometerskatt 
för lastbilar. Effekter på näringar och regioner. Rapport 2007:2. 350 miljoner kr är uppskattningen efter 
nytt underlag från Vägverket, stora osäkerhetsfaktorer finns dock i beräkningen. Friberg et al (2007). 
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fordonsdimensionerna för tunga vägtransportfordon inom EU är 18,75 meter och 40 ton 
jämfört med 25,25 meter och 60 ton i Sverige (och Finland). Olika scenerier testas: i fall 
B antas europeiska mått i Sverige och att ingen överflyttning till andra trafikslag är 
möjlig, i fall C antas europeiska mått och överflyttning till andra trafikslag antas vara 
möjlig, Banverkets investeringar till 2020 på ca 60 mdr kr (i 2001 års priser) för person- 
och godstrafik antas vara genomförda. Dessa fall jämförs med dagens situation 
(scenario A). Förutsatt att efterfrågan på transporter är konstant beräknas en samhälls-
ekonomisk förlust (8 925 miljoner kr per år resp. 3 941 miljoner kr per år) i båda fallen, 
se Tabell 3.11. De stora samhällsekonomiska förlusterna förklaras till ca 80 % av högre 
transportkostnader. CO2-emissionerna beräknas öka i Scenario B (363 milj. kr/år) men 
minska i Scenario C (159 milj. kr/år) där trafik överförs från väg till framför allt 
järnväg. CO2-utläppen beräknas öka med ca 240 000 ton per år i fall B och minska med 
ca 100 000 ton per år i fall C.   

 
Tabell 3.11: Samhällsekonomiska kostnader och nyttor (2001 års priser). 

(Negativt tecken indikerar en försämring/positivt tecken en förbättring för samhället.) 

 Scenario B

jämfört med A 

(milj. kr/år)

Scenario C 

jämfört med A  

(milj. kr/år) 

Transportkostnad -7 525 -3 147 

Slitage +140 +118 

Trafiksäkerhet -491 -291 

Tidsfördröjning -50 -34 

Avgasemissioner (koldioxid)  

Emissioner (andra ämnen) 

-363

-220

+159 

+69 

Buller -690 -420 

Skatteeffekter +63 -91 

Summa -8 925 -3 941 

 Källa: Vierth et al. (2008). 

 

Bärighetsinvesteringarna som krävs för att anpassa vägarnas standard till tyngre fordon 
på ca 46 miljarder kr (prisnivå 2001) förväntas att tjänas in på ca 5 år i scenario B och 
ca 12 år i scenario C (Vierth et al., 2008).  

 
Initiativ ”Klimatneutrala godstransporter på väg”  
Det finns ett flertal olika åtgärder för att minska klimatpåverkan inom respektive 
trafikslag. Vägverket, industrin och forskare samarbetar inom ”Klimatneutrala 
godstransporter på väg – ett samarbete för ett bättre klimat (KNEG)”.72 Förstudien 
”Klimatneutrala godstransporter på väg” av Hedenus (2007) belyser potentialen av olika 
åtgärder för att minska vägtransporternas utsläpp av växthusgaser både på kort sikt, 

                                                 
72 http://www.vv.se/templates/page3____22441.aspx, (2008-10-11).  
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2015 och längre sikt, 2025–2030. Potentialen är baserad på hur mycket CO2-utsläppen 
kommer att minska i framtiden med de föreslagna åtgärderna jämfört med ifall de inte 
hade införts. I beräkningarna antar författaren att utsläppen kommer öka med 50–80 % 
fram till 2030 ifall inga åtgärder vidtas. Tre steg lyfts fram för att nå s.k. klimatneutrala 
transporter på väg: 

1. Effektivare transporter 

2. Effektivare fordon 

3. Nya bränslen. 

Effektivare transporter syftar till utveckling av logistiklösningar för att minska 
transportarbetet och förändra körsättet. Effektivare fordon kan åstadkommas genom 
minskat luft- och rullmotstånd samt ökad motoreffektivitet vilket inkluderar hybrid-
teknik. De nya bränslen som tas upp är biobränsle, framförallt biodiesel för gods-
transporter FAME73, samt bränsleceller och lagring av vätgas. När det gäller alternativa 
bränslen behövs mer forskning, framförallt vad det gäller utvecklingen av bränsleceller 
och lagring av vätgas, och för biobränslen finns det en debatt om hur klimatneutrala de 
är samt ifall de verkligen har en potential att ersätta olja. De föreslagna åtgärdernas 
potential sammanfattas i  

Tabell 3.12I Tabell 3.12 redovisas först hur mycket CO2-utsläppen minskar per tonkm 
för respektive åtgärd. De sista två kolumnerna visar en uppskattning av varje åtgärds 
potential att minska godstransporternas totala CO2-utsläppen på kort respektive lång 
sikt. (Hedenus, 2007) 

 
Tabell 3.12  Potential för minskade koldioxidutsläpp för olika åtgärder riktade till vägtransporter.  

Åtgärd Minskning per 
påverkad tonkm

Potential till 2015 Långsiktig potential

Effektiva transporter 
Godskollektivtrafik 20 % 0,3 % 0,6 % 
Förbättrad logistik 10 % 0,6 % 1,2 % 
Eco-driving 6,5 % 5,3 % 5,3 % 
Roadtrains 23 % 2,7 % 4 % 
Effektivare fordon 
Minskad bränsleförbrukning 10 % 4,8 % 20 % 
Hybridisering 25 % 0,3 % 5 % 
Nya drivmedel 
FAME och hydrerade oljor 4,6 % 4,6 % 4,6 % 
Biogas 41 % 0,03 % 0,03 % 
Biomassa till vätgas i raffinaderier  1,8 %  1,8 % 
DME och Fischer-Tropsch-diesel 23 %  23 % 

 Källa: Hedenus (2007). 
 

En aspekt som Hedenus inte tagit hänsyn till i sina beräkningar men som betonas som 
viktig i frågan om den faktiska effekten på CO2-utsläppen är rekyleffekten74. Vilket 
innebär att effektiviseringar leder till minskade transportpriser, vilket i sin tur leder till 

                                                 
73 Fatty acid metylester som framställs av främst raps idag, RME rapsmetylester.  
74 Även kallas reboundeffekt.  
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en ökad efterfrågan på transporter. Med andra ord äts en del av effektiviseringarnas 
positiva effekt på CO2-utsläppen upp av en ökad efterfrågan.  

Hedenus (2007) nämner att den stora potentialen för energieffektivisering ligger i 
samhällsplanering och överflyttning till andra trafikslag, men att detta ligger utanför 
ramarna för rapporten ”Klimatneutrala godstransporter på väg”. Vidare poängteras 
vikten av styrmedel och regleringar för att stimulera de olika åtgärderna. CO2-skatten 
lyfts fram som ett styrmedel som stimulerar samtliga åtgärder som presenteras i 
tabellen, medan en kilometerskatt främst stimulerar effektivare logistik och en 
reducerad efterfrågan på vägtransporter.  

 
Per Kågeson   
Kågeson (2001) har gjort en granskning av de miljöpolitiska målen för transportsektorn, 
med tonvikt på CO2. Enligt Kågeson hade Infrastrukturpropositionen 2001/02:20, vars 
främsta åtgärder var investeringar i järnväg samt subventionering av etanol, överskattat 
potentialen av hur mycket järnvägsinvesteringar reducerar CO2-utsläppen. Påståendet 
grundas på att den ökade efterfrågan på el från järnvägssektorn kommer att leda till 
ökad produktion i utländska kolkraftverk75 samt att överföringen från väg och flyg till 
järnväg enbart skulle vara måttlig (Kågeson, 2001).  

Vidare menar Kågeson att satsningarna på etanol är orimligt stora i jämförelse med 
nyttan. Etanolframställningen innebär omvandlingsförluster och biomassan är en 
begränsad resurs. Istället förespråkas potentialen av energieffektivisering, vilken fram-
hävs vara stor för alla fyra trafikslagen. Dessutom är de tekniska åtgärderna generellt 
sätt mer kostnadseffektiva än både biodrivmedel och investeringar i utbyggnad av 
järnvägen.  

Sammanfattningsvis föreslås flera ekonomiska styrmedel som Sverige bör satsa på: 
kilometerskatt för tung vägtrafik, gemensam europeisk CO2-skatt, tidsdifferentierade 
trängselavgifter i Stockholm (vilket har införts idag) samt beskattning av järnvägs-
trafikens elanvändning där intäkterna återförs till sektorn.76 Utöver de ekonomiska 
styrmedlen lyfts även några ytterligare åtgärder fram som t.ex. förbättrad fysisk 
planering, försiktighet i utbyggnaden av nya vägar, en utökning av övervakningen av 
hastighetsbestämmelserna samt att driva frågan om en beskattning av bunker- och 
flygbränslen inom EU (Kågeson, 2001). 

Kågeson (2007) skriver att flera bedömare anser att godset idag i de flesta fall redan 
transporteras på lämpligt sätt (Kågeson, 2007).  

I boken ”Transporter och klimat” 2008 där transporterna ur ett EU perspektiv studeras 
förespråkas framförallt två generella styrmedel, samma koldioxidskatt i alla länder och 
sektorer (inom EU) och handelsystem med utsläppsrätter. Det sättet som EU enklast 
skulle uppnå sina satta klimatmål vore enligt Kågeson att stegvis sänka utsläppstaket 
inom handelssystemet samt att införa en enhetlig CO2-skatt för de sektorer som inte är 
inkluderade i handelsystemet (Kågeson, 2008). 

                                                 
75 Kolkraftverkens energiproduktion ingår i EU ETS idag och en ökning av deras produktion skulle inte 
generera ökade utsläpp inom EU eftersom en reducering skulle ske via annan källa inom systemet, 
förutsatt att inte utsläppstaket utökas. Broberg et al (2008) 
76 Kågeson föreslår ytterligare styrmedel i sin rapport som avser persontrafik. 
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Railize på uppdrag av SJ, Green Cargo m.fl. 
Inom Banverkets utredning om höghastighetståg har rapporten ”Nya tåg i Sverige – 
Affärsmässig analys” publicerats. Den är gjord av konsultföretaget Railize på uppdrag 
av SJ, Green Cargo, Jernhusen, Alstom Transport och Nordiska investeringsbanken. 
Rapporten pekar på att det finns kapacitetsbrist i det svenska järnvägsnätet. Författarna 
menar att en utbyggnad av höghastighetståg i Sverige även skulle gynna godstrans-
porter. Detta genom att det skulle generera ökad kapacitet och möjlighet för över-
flyttning av gods från andra trafikslag till järnvägen. De beräknar att en utbyggnad kan 
minska utsläppen av CO2 från hela transportsektorn med ca en miljon ton per år och det 
ger ett långsiktigt hållbart transportsystem. (Lundberg et al., 2008) 

 
Wajsman et al.  
Potentialen för överföring av godstransporter från väg till järnväg har studerats av 
Wajsman et al. (2007). Författarna tar upp flera åtgärder för att öka potentialen för 
överflyttning till transporter på järnväg, de innefattar: en fullt avreglerad järnvägs-
marknad, förbättrade villkor för utrikestransporterna via järnväg, enhetligt europeiskt 
system med relativt höga CO2-skatter för vägtransporter, förbättra tågens prestanda, 
kapacitetökning, införandet av lättkombisystem, utbyggnad av antalet industrispår samt 
införandet av en samverkansbonus. Ifall de föreslagna åtgärderna skulle implementeras 
är potentialen att år 2020 skulle 12,4 mdr tonkm mer fraktas via järnväg i jämförelse 
med deras referensscenario. Överföringarna skulle främst ske från väg, men även till 
viss del från sjöfarten. Beräkningar har gjorts för kostnaderna av dessa åtgärder. 
Beträffande kostnaderna finns det stora osäkerheter, men det ger en fingervisning om 
storleksordning och tidsperspektivet, se Tabell 3.13.(Wajsman et al., 2007) 

 
Tabell 3.13  Åtgärder och dess kostnader för överflyttning till järnväg. 

Åtgärd Kostnad Tidsperspektiv 

Avreglering & ökad konkurrens - 2015 

Samverkanbonus, etabl.stöd till lättkombisystem 
& nya järnvägsföretag, DoU samt invest. 
i industrispår & lättkombiterminaler. 

500 Mkr/år i 10 år 2015 

Investeringar i infrastruktur77 100 mdr kr 2015–2030 

FoU samt demonstration för ny teknik 200 Mkr/år 2010 
 Källa: Wajsman et al. (2007). 

 

Bärthel på uppdrag av projektet Gods Framåt 
Bärthel (2008) har gjort en översikt över forsknings- och utvecklingsprojekt om 
intermodala transporter och dess energi- och koldioxidpåverkan på uppdrag av 
trafikverkens projekt Gods Framåt. Bärthel tar upp frågan om huruvida intermodala 
transporter är en lösning på att minska energiåtgången och utsläppen av CO2. Den 

                                                 
77 Investeringsprogram för ökade axellaster, utbyggnad av mötesplatser, förbigångs- och dubbelspår, med 
utblick 2020. Frigörande av kapacitet för godstrafik genom utbyggnad av höghastighetsnät för 
persontrafik, utblick 2015–2020. Införande av nytt signalsystem ETCS/ERTMS, utblick 2015–2030. 
Wajsman et al. (2007). 
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litteratur som undersökts visar att få forskningsinsatser finns som syftar till att 
effektivisera de intermodala transporterna. Det bekräftas dock att dessa transporter är 
relativt miljövänliga, men att terminalhanteringarna ofta är mycket energikrävande. Att 
effektivisera terminalhanteringen är ett sätt att öka attraktionskraften hos intermodala 
transporter. Utveckling och etablering av nya terminaltekniker har föreslagits av flera 
studier inom EU och Sverige, medan andra forskare visar på att det är organisatoriska 
förändringar som är nyckeln till att sänka terminalkostnaderna.  

Europeiska exempel från Tyskland, Schweiz och Österrike har visat på att en kilometer-
skatt i kombination med avregleringar inneburit en ökning av järnvägstransporternas 
marknadsandelar.78 En annan åtgärd som skulle stimulera en överflyttning till inter-
modala transporter är stöd för samordning av intermodala transporter för mindre 
transportköpare.  

En faktor som tas upp är att intermodala transportsystem är uppbyggda för stora gods-
volymer som transporteras längre sträckor. Det finns en traditionell resistens mot 
förändringar och radikala innovationer. Vilket påpekas är vanligt i branscher med 
relativt få konkurrerande företag. När det gäller järnvägstransporterna saknas även 
lösningar för distributionstrafik (samordnade leveranser till detaljhandel och daglig-
varubransch från lager till butik) sam en konkurrenskraftig service när det gäller 
högförädlade (snabbgående) produkter. Vidare belyses problematiken om tillgänglig-
heten på intermodala transportlösningar, det saknas idag av transportköparna ett enkelt 
sätt att köpa intermodala transporter med hög kvalitet. Avregleringen av järnvägs-
systemet är en anledning som hindrat utvecklingen av dessa transportlösningar, som lett 
till brist på tydliga och transpartenta regler för intermodala terminaler. Den ökande 
trängseln och konkurrensen mellan person- och godstransporter på järnvägsspåren är 
också ett hinder som tas upp (Bärthel, 2008).  

 

Bergqvist och Flodén på uppdrag av VTI 
Bergqvist och Flodén har skrivit underlaget ” Överföringspotential för gods till kombi-
nerade transporter och hamnpendlar”, på uppdrag av VTI, se bilaga 8.  

 

Kombitransporternas betydelse utifrån ett klimatperspektiv 

Bergqvist och Flodén analyserar konkurrensytan mellan väg- och kombinerade 
transporter, dvs. kombitransporternas79 möjligheter att ta över gods som idag 
transporteras på väg och därmed minska klimatpåverkan. 

För att det ska vara lönsamt med kombitransporter i jämförelse med vägtransporter 
krävs långa transportavstånd, trots att järnvägsdelen av kombitransportern har en låg 
tonkilometerkostnad. Det beror på de extra kostnader som tillkommer vid omlastningen 

                                                 
78 Modellberäkningar har även gjorts i Sverige som visar på att en kilometerskatt innebär 13 % respektive 
12 % mindre transportarbete på väg (Cardebring, P. W. & Lundin, M. (2007) Effects of road user charges 
for heavy goods vehicles and the potential to influence modal-split. Hamburg, BMT Transport solutions, 
Vierth, I., McDaniel, J. & Troche, G. (2007a) Modellanalyser som underlag till 
Kombiterminalutredningen. VTI rapport. VTI.) I rapporten av Cardebring et al. (2007) beräknas 
intermodala transporters antal tonkm öka med 29 % vid införandet av en kilometerskatt. 
79 Kombinerade transporter (combined transport) definieras av EU och FN som ”Intermodal transport, 
where the major part of the European journey is by rail, inland waterways or sea and any initial and/or 
final leg carried out by road are as short as possible.” UN/ECE (2001) Terminology on Combined 
Transport. New York and Geneva, United Nations (UN) & Economic Commission for Europe (ECE). 
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i kombiterminalen, i form av forsling till/från terminalen samt terminalhanteringen. 
Därför måste kombitransporterna vara tillräckligt långa för att den låga tonkilometer-
kostnaden ska väga upp omlastningskostnaderna. Normalt sett krävs det ett avstånd på 
ungefär 500 km mellan terminalerna, i vissa gynnsamma fall kan 250 km vara 
tillräckligt (Flodén, 2007).   

Avståndet mellan kunden och terminalen är med andra ord en viktig faktor vid valet av 
kombitransporter. Eftersom dessa transporter måste ske via omlastningsterminaler kan 
inte transporten gå raka vägen från avsändaren till mottagaren. Det här s.k. avstånds-
handikappet varierar beroende på ifall inforslingen till terminalen är i samma riktning 
som mottagaren eller inte. Om det är i samma riktning är avståndshandikappet litet 
eftersom det inte innebär någon extra kostnad/körsträcka i jämförelse med en direkt 
landsvägtransport. Däremot ökar kostnaden/körsträckan ifall riktningen inte samman-
faller och därmed även ökar avståndshandikappet.  

Tidsåtgången ökar vid en överflyttning från landsvägstransporter till kombitransporter. 
Detta på grunda av att omlastningen tar tid och nödvändigheten att anpassa transporten 
till tågets avgångstider. Det är dock viktigt att skilja på transporttid, leveranstid och 
tidsprecision. Transporttiden ökar med kombitransporter, men det är inte nödvändigtvis 
så att leveranstiden, dvs. den tidpunkt godset levereras till mottagaren, blir senare än 
med landsvägstransporter. Flodén (2007) visar att transporttiden och kundernas vilja att 
acceptera senare leveranser, alternativt tidigare avgångar, är två faktorer som har stor 
betydelse för kombitransporternas potential.  

Flexibiliteten minskar också vid en övergång från landsvägstransporter till kombinerade 
transporter. Dels måste transporterna anpassas till tågens avgångar, dels minskar flexi-
biliteten i form av möjligheten att kontrollera och styra godset. Track-and-trace system, 
som ger kunden möjlighet att få kontinuerlig information om var i godset befinner sig, 
är väl utvecklade för vägtransporter. Utifall godset t.ex. behöver omdirigeras finns även 
möjligheten att ringa chauffören. Motsvarande service saknas idag på järnvägssidan. 
Tekniskt sett är det dock möjligt att införa liknande system. Ett exempel på detta är 
projektet Scandinavian Shuttle inom EU:s Marco Polo program, se 3.2. 

En större studie om konkurrenskraftiga kombitransportsystem är genomförd av Nelldal 
et al. (2005). Utgångspunkt för studien är år 2002 och baserat på ett antal olika scenarier 
fann författarna att kombitransporternas potential att öka godsvolymerna till år 2010 
ligger mellan 4–5 % (4,1–5 mdr tonkm)80. Potentialen fram till 2020 beräknas till 8 % 
(8 mdr tonkm) av det långväga godset om ett antal åtgärder vidtas. Ifall inga åtgärder 
skulle vidtas blir prognosen 4 % (4,4 mdr tonkm) år 2020. De åtgärder som föreslås är 
främst införande av duolok, nya järnvägsvagnar, nya omlastningstekniker och införande 
av Lättkombisystem.  

Flodén (2007) har genomfört en studie där det, med utgångspunkt i det svenska 
transportsystemet år 2001, beräknas hur stor andel av landsvägsgodset som potentiellt 
skulle kunna gå med kombitransporter. Om transportavståndet är tillräckligt långt kan i 
princip allt gods som är relevant för kombitransport sändas med kombitransporter81. 
Tidskravet är den avgörande faktorn för kombitransporternas potential. I sin analys 
antar Flodén att kombitransporter erbjuder samma leveranstid som landsvägstransporter. 
Med hjälp av tidsfönster går det att modellera hur stor leveranstidsskillnad som tillåts 

                                                 
80 År 2006 utfördes 4,1 mrd tonkm som kombitransporter. 
81 De varugrupper som ej är relevanta för kombitransporter är: rundvirke, råolja, petroleumprodukter och 
järnmalm.  
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mellan kombitransporter och direkta landsvägstransporter, dvs. det antas att inom ett 
visst tidsfönster ses alla leveranser som att de erbjuder samma leveranstid. När generösa 
tidsfönster82 accepteras kan nästan 50 % av transportarbetet för det långväga godset 
(över 100 km) utföras med kombitransporter, vilket har uppskattats till ungefär  
40 miljarder tonkm. Om tidsfönstret minskar sjunker kombitransporternas möjliga andel 
snabbt. Det är viktigt att understryka att Flodéns studie inte är en prognos utan en 
beräkning av den teoretiska maximalt möjliga godsmängden under ett antal givna 
förutsättningar, bl.a. att transportköparen alltid väljer det trafikslag med lägst kostnad 
och att allt gods kan konsolideras. Denna maximala potential är således svår att 
realisera.  

En överflyttning från vägtransporter till kombitransporter beräknas ha en stor potential 
på reduktionen av CO2-utsläpp. Flodén (2007) beräknar minskningen i CO2-utsläpp till 
87,5 % per tonkm baserat på medelvärden från det totala svenska transportsystemet då 
potentialen för kombinerade transporter utnyttjas fullt ut. Utsläppen i kombisystemet 
beräknas till 5,57 gram CO2 per tonkm (medelvärde inklusive forsling, terminal-
hantering och järnvägstransport). CO2-utsläppen från vägtransporterna beräknas till 
44,55 gram per tonkm. Dagens kombisystem som har en marknadsandel på 4 %  
(4,1 miljarder tonkm) ger således en besparing på c:a 160 000 ton CO2 per år jämfört 
med om allt hade transporterats med landsväg. Vid Flodéns teoretiskt maximala 
överflyttning av godstransporter, 40 miljarder tonkm som nämnts ovan, till 
kombitransporter skulle besparingen i CO2 bli ca 1 600 000 ton per år83.  

Besparingspotentialer finns även i kombiterminalerna. CO2-utsläppen från kombi-
terminalerna är inte försumbara och kommer främst ifrån den dieseldrivna hanterings-
utrustningen som används. En lastbärare släpper ut i genomsnitt ca 3,64 kg CO2/TEU84, 
vilket ungefär motsvarar förbrukningen per TEU för en landsvägstransport på 10–15km. 
Ifall elhybriddrift skulle användas skulle dieselförbrukningen minska med uppskatt-
ningsvis 40 %. Det skulle generera en minskning med 1,46 kg per TEU (Bark et al., 
2008). Det innebär att ca 1 800 ton mindre CO2 kommer att släppas ut per år. 

En annan viktig faktor för utsläppen i kombiterminalerna är antalet lyft per lastbärare. 
Idag sker många ”onödiga” lyft där lastbäraren inte flyttas direkt mellan tåget och 
lastbilen utan ställs ner på marken först. Idag sker ungefär 50 % av alla lyften på det här 
sättet och ifall de onödiga lyften kunde reduceras skulle både tidsåtgången och CO2-
utsläpp minska (Woxenius, 2003). Ett antagande om att reducera alla onödiga lyft är 
inte realistiskt, men anta att 50 % av dem skulle kunna tas bort. Det skulle innebära en 
minskning med c:a 15 % vilket motsvarar 690 ton CO2 per år.  

Ett av problemen som framhållits på flera håll i samband med etableringar av kombi-
terminaler är att alla inblandade aktörer inte fullt ut definierat sin roll i utvecklings-
processen. Det finns dock hinder för att systemet ska komma att utvecklas i den takt 
som önskas. Ett hinder som tas upp i (Bergqvist et al., 2007) är behovet av en tydlig roll 
för trafikverken i allmänhet och Banverket i synnerhet i dessa frågor. I frågor som rör 
terminaler och pendelutveckling finns en naturlig regional prägel, där styrkan ligger i 
god lokal förankring och kännedom. Den regionala förankringen kan dock även vara en 
begränsning och förlänga processen. Ett konkret exempel är en utredning om place-
ringen av en kombiterminal i Skaraborgs län. Utredningen pekade ut Falköping som den 

                                                 
82 Alla leveranser före kl. 10 en dag ses som likvärdig leveranstid och alla leveranser under resten av 
dagen ses som likvärdig leveranstid.  
83 Se bilaga 8 för mer information om beräkningarna. 
84 TEU = Twenty-foot Equivalent Unit, dvs. lastbärarna omräknade till 20 fot containers.  
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lämpligaste orten för kombiterminalen, men då uppstod osämja mellan Skövde och 
Falköping. Det hela slutade med att de blev två kombiterminaler, en i Skövde och en i 
Falköping. Vid sådana konflikter finns ett behov av aktörer som kan ta ett helhets-
ansvar. Ett bristfälligt engagemang och avsaknad av initiativ i dessa frågor kan försena 
utvecklingen, t.ex. genom motviljan att avgöra tvister och underlätta planering och 
projektering. Studier gjorda visar på att flera aktörer vid olika terminaletableringar har 
upplevt en brist på sådant initiativ och engagemang (Bergqvist, 2007, Bergqvist et al., 
2007).  

 
Hamnpendelsystemets betydelse utifrån ett klimatperspektiv 

Hamnpendelsystemet till/från Göteborgs hamn har varit lite av en ”framgångssaga” när 
det gäller överflyttning av gods till kombinerade transporter. Den tillväxt som skett 
inom kombitransporter sedan 2000 förklaras i stort sett av utvecklingen av hamnpendel-
systemet. Idag går 24 hamnpendlar och ca 40 % av allt containergods på järnväg 
till/från Göteborgs hamn. Idag sparas ca 40 000 ton CO2 årligen jämfört med om 
motsvarande volymer skulle transporteras på direkt landsväg. Detta motsvarar ungefär  
1 % av godstransportsektorns samlade utsläpp i Sverige eller de årliga CO2-utsläppen 
från ungefär 20 000 personbilar.  

Bergqvist definierar olika framtidsscenarier för hamnpendelsystemet 2010, 2015, 2020 
och 2025 som jämförs med ett system baserat på enbart vägtransporter. Följande 
dimensioner av olika utvecklingsmöjligheter utvärderas: a) olika tillväxttal för den årlig 
godsvolymtillväxt för befintliga pendlar och b) olika tillväxttal för tillväxten av nya 
pendlar varje år i systemet, se Tabell 3.14.  

 
Tabell 3.14  Scenarier för utveckling av hamnpendlar. 

 
Scenario 

 
S1 

 
S2 

 
S3 

 
S4 

Årlig volymtillväxt 5 % 10 % 10 % 10 % 

Tillväxt nya pendlar 2 4 6 2 
 Källa: Bergqvist och Flodén, 2008. 

 

Idag ingår t.ex. inga ”semitrailer” på järnväg i hamnpendelsystemet vilket borde 
indikera en betydande potential för etableringen av nya hamnpendlar. Med ambitionen 
att överföra en 10–20 % av dessa volymer till järnväg finns det en omedelbar potential 
relaterat till denna målsättning från Göteborgs hamn på en utökning av 15–20 nya 
hamnpendlar. Utöver detta så finns det en fortsatt potential för pendlar baserat på 
containervolymerna, där marknadsandelen idag är ca 40 %. En ökning av denna 
marknadsandel till 60 % skulle kräva minst 10 nya pendlar. En marknadsandel på uppåt 
60 % anses inte som en omöjlig potential sätt på lite längre sikt. Sammantaget och i 
kombination med tillväxt generad av en högre användning av lösa lastbärare och 
generell godstillväxt skulle det enligt diskussionerna som förts här finnas utrymme och 
potential för vad som idag kan ses som en inte alltför orealistisk utveckling på ca 25–35 
nya pendlar i framtiden. Olika scenarion har skapats eftersom det är svårt att uppskatta 
hur lång tid det kan ta för att uppnår denna potential.  

Beräkningarna för respektive framtidsscenario visar på en betydande klimatrelaterad 
potential i framtiden. Om scenario 3, vilket är det ambitiösaste, skulle realiseras 
minskas CO2-utlsäppen med över 600 000 ton per år, se figur 3.1. För att det här 
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scenariot ska var realistiskt behövs en stark underliggande tillväxt inom godstransporter, 
en fortsatt ökning av containerisering av gods, en ökad marknadsandel för container 
baserade hamnpendlar och framförallt en ökad andel hamnpendlar med semitrailers.  

 

 
 Källa: Bergqvist och Flodén (2008). 
Figur 3.1  Sammanställning miljöbesparing CO2. 

 

Om hamnpendelsystemet kan följa scenario 3 kommer systemet att ha lett till en CO2-
minskning med 600 000 ton per år jämfört med direkt landsväg år 2025.  

När godstransporter på järnväg diskuteras är det omöjligt att inte behandla frågan om 
tänkbara flaskhalsar i infrastrukturen. När lönsamheten ökar för hamnpendlarna, ökar 
även intresset för att etablera fler. Det finns flera begränsande faktorer. Kapaciteten i 
Göteborgs hamn är det enskilt största hotet, ifall de inte kan erbjuda tillräcklig kapacitet 
finns det utrymme för andra hamnar. Förutom hamnpendelsystemet till Göteborg, växer 
sig andra hamnpendelsystem starka, t.ex. till/från Helsingborgs hamn som specialiserats 
sig på container- och trailerhantering. 

 

WSP på uppdrag av SIKA 
WSP har inom samma regeringsuppdrag som den här rapporten gjort en studie över 
överflyttningspotentialen från flyg till tåg (Persson et al., 2008a).85 WSP:s rapport har 
främst fokus på persontransporter, men nämner även flygfrakt. Deras slutsats är att 
potentialen att föra över gods från flyg till järnväg är liten (Persson et al., 2008a).  

 

Ramsberg et al. på uppdrag av Miljömålskommittén  
Ramsberg et al. (2000) har skrivit en rapport över potentialen att flytta över gods från 
vägtransporter till järnväg på uppdrag av Miljömålskommittén. Författarna lyfter fram 
fem olika exempel på företag som valt att flytta över delar av sina godstransporter. De 
främsta anledningarna till att en överflyttning skett är att järnvägen har kunnat erbjuda 
samma eller alternativt lägre kostnad, samma kvalitet, en fungerande helhetslösning 
samt att en miljöprofil för företagen har skapats eller stärkts. I de flesta fall innebär en 
överflyttning att kombitransporter används och det är här och inom intermodala 
transporter som den största potentialen anses finnas. Potentialen skiljer sig mellan olika 

                                                 
85 Se Bilaga2, delprojekt 3C. 
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varugrupper och är större för de varugrupper som transporteras långväga med lastbil, i 
det här fallet över 100 km. Handel och livsmedel är de varugrupp som bedöms ha störst 
potential för överflyttning. Rapporten tar tyvärr inte upp potentialen för koldioxid-
minskning men visar på att det finns en stor osäkerhet över hur stor överflyttnings-
potentialen är i ton. Siffror mellan 2–53 miljoner ton redovisas. Författarna har inom 
ramen för sin rapport gjort intervjuer med flera företag som visar på en negativ attityd 
till ekonomiska styrmedel som skatter, eftersom företagarna menade på att det skulle 
snedvrida konkurrensen och inte stimulera effektivare lösningar. Infrastruktur-
investeringar i ett förbättrat järnvägsnät framhävdes som en viktig faktor för att göra 
järnvägen mer attraktiv för överflyttning, där även demonstrationsprojekt efterfrågades. 
(Ramsberg et al., 2000) 

 

Logistikstudier, Linköpings Universitet 
En genomgång av logistiklitteratur av Aronsson et al. (2006) över åren 1995–2004 visar 
på ett mycket litet intresse för miljörelaterade frågor inom logistiken. Genomgången 
fann endast 45 av 2 026 forskningsartiklar som tog upp olika miljöaspekter. Författarna 
identifierar i sin artikel fyra strategier som leder till reducerade utsläpp samt lägre 
kostnader. Dessa inkludera standardiseringar av teknik och konsolidering av gods, där 
den sistnämnda har lett till en viss överflyttning från lastbilar till tåg, samt från tåg till 
sjöfart. De två andra strategierna handlar mer om strategisk styrning genom system för 
bättre planering samt en flexiblare syn på transporter och lager. (Aronosson et al., 
2006). 

Det finns ytterligare forskning vid Linköpings Universitet som pekar på att centrali-
sering av lager inte behöver leda till ökade utsläpp, även om det leder till ökat antal 
tonkilometer. Den totala mängden CO2-utsläpp kan minskas genom t.ex. ökade 
fyllnadsgrader, minskade akutleveranser och överflyttning till andra trafikslag (Kohn, 
2005, Kohn et al., 2008).  

 

Förpackningslogistik, Lunds Universitet 
Ett konkret exempel på effektivare logistiklösningar presenteras i en rapport från 
avdelningen förpackningslogistik vid Lunds Universitet (Gustafsson et al., 2004). Där 
redovisas en studie om hur IKEA har fokuserat på själva designen av varor samt dess 
förpackningar. Förpackningslogistik visar sig kunna spara in en hel del på antalet 
transporter och därmed även CO2-utsläppen. Enligt studien har företaget sparat in 21 % 
bränsle och därmed även reducerat utsläppen av CO2 genom att förpacka och transpor-
tera värmeljusen på ett effektivare sätt. Vakuumförpackning i stället för förpackning i 
plastpåsar och användningen av nya pallar kunde utöka antalet förpackningar per pall 
med 30 % (från 252 till 360) respektive reducera antalet pallar med 30 % (från ca 
60 000 till ca 42 000). IKEA kunde spara in 200 lastbilar som fraktar ljusen från lagret 
till butikerna. Det behövs också mindre förpackningsmaterial och eftersom priset för 
ljusen är oförändrade kunde företaget öka sin vinst (Gustafsson et al., 2004).  

 
3.3 Sammanfattning 
Tabell 3.15 och Tabell 3.16, på efterföljande sidor, visar en sammanställning av de 
klimatpolitiska åtgärder, marknadsaktörernas anpassningar och potentialer som den här 
internationella och nationella litteraturundersökningen har visat på vad det gäller 
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godstransporter. Urvalet till tabellerna är koncentrerat till de studier som kvantifierat 
potentialen av överflyttning alternativt CO2-minskning. Det är viktigt att understryka att 
potentialerna som är sammanställda är baserade på olika studier som haft olika syften, 
olika utgångspunkter, antaganden och metoder m.m. Detta innebär att alla uppgifter inte 
är direkt jämförbara.  

Alla åtgärder och anpassningar som tas upp är inte direkt kopplade till politiska 
styrmedel eller investeringar, men kan stimuleras av införandet av styrmedel och 
investeringar likväl som av andra omvärldshändelser som t.ex. förändrade oljepriser. 

De flesta av litteraturkällorna är från europeiska länder samt Nordamerika. Det är 
väldigt få av källorna som tar upp potentialen för att minska klimatpåverkan genom en 
överflyttning till klimatvänligare trafikslag. Istället fokuserar de flesta på antingen 
överflyttning mellan trafikslagen generellt eller hur CO2-utsläppen från transportsektorn 
kan minskas. Det är intressant att notera att det i de flesta fall saknas uppgifter om 
kostnaderna i samband med CO2-reduceringar, framförallt för marknadsaktörernas 
åtgärder.  

För godstransporter finns det flera åtgärder som betonas i litteraturen och att åtgärds-
paket är effektivast för att reducera utsläppen av CO2. Överflyttningspotentialen för de 
enskilda åtgärderna skiljer sig mycket åt för olika varugrupper och inrikes- respektive 
utrikestransporter.  

Med överflyttning avses överflyttning till klimatvänligare trafikslag. Järnväg är ofta ett 
klimatvänligare alternativ än vägtransporter, men det är inte helt självklart vilka 
trafikslag som är klimatvänligare. Det är avgörande bl.a. hur effektiva fordon respektive 
farkoster som används och hur hög lastfaktorn är. För sjöfart är det viktigt med effektivt 
lastade och relativt långsamma fartyg, t.ex. tankers.  

Flera rapporter tar upp behovet av intermodala transportlösningar, där flera trafikslag 
kombineras och därmed krävs en eller fler omlastningar. Vid omlastning sker även CO2-
utsläpp (som kan reduceras med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder), men i 
de flesta fall leder ändå intermodala transporter till lägre CO2-utsläpp.  

Överflyttning från väg kan åstadkommas genom en internalisering av externa effekter. 
Där framförallt CO2-skatten föreslås för att minska utsläppen av växthusgaser och 
kilometerskatten för att reducera övriga externa effekter från vägtrafiken. De relativa 
prisskillnaderna förändras som en följd av en internalisering, vilket tentativt gynnar 
klimat – och miljövänligare trafikslag i priskonkurrensen.  

En annan viktig åtgärd är en generell teknisk vidareutveckling av alla trafikslag, även de 
med relativt låg klimatpåverkan som påverkar deras konkurrenskraft med avseende på 
både pris och service. Infrastrukturinvesteringar, framförallt inom järnvägen, som leder 
till snabbare transporter och ökad tillförlitlighet är ytterligare åtgärder för att överflytt-
ning ska ske. Överflyttning är bara en potentiell effekt av de olika åtgärderna, som 
enligt flera av källorna inte ger någon större reducering av CO2-utsläppen.  

Det finns många förslag för vad som kan åstadkommas av tekniska innovationer inom 
varje trafikslag, men kanske framförallt inom vägtransporterna. De flesta, framförallt 
internationella rapporter och artiklar nämner potentialerna av att effektivisera 
transporterna inom varje trafikslag och många framhäver att det är just här som de 
största minskningarna av CO2-utsläpp kan göras på ett samhällsekonomiskt lönsamt 
sätt. 
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Litteraturen belyser även att det finns olika förutsättningar och delvis hinder för över-
flyttning mellan trafikslagen i form av kapacitetsbegränsningar (ex. tillgänglighet till 
järnvägsspår), regleringar som försvårar samt kvaliteten på intermodala transport-
lösningar. Vidare nämns att det inte är rimligt att allt gods kan komma att flyttas över 
från vägtransporterna, utan att det även bör satsas på att effektivisera vägtransporterna 
för att göra dem klimatvänligare.  

Det finns ytterligare potentialer att minska CO2-utläppen genom att effektivisera 
järnvägs- och sjötransporter, för flygtransporter har litteraturundersökningen inte gett 
något underlag. Effektiviseringar inom respektive trafikslag kan dessutom innebära 
lägre kostnader och därmed förändrade relativpriser vilket kan stimulera överflyttning.  

Det tydligt att åtgärders effekter är starkt kopplade till lokala förutsättningar, som t.ex. 
befintlig infrastruktur, vilken sektor som bidrar mest till växthusgasutsläppen och hur 
elektriciteten till järnvägen produceras.  

Till sist kan konstateras att litteraturgenomgången har gett lite information när det 
kommer till åtgärder och dess effekter på längre sikt, fram till 2040.  

 

 
 



 

 

Tabell 3.15  Översikt av klimatpolitiska åtgärder, potential för överflyttning och CO2-minskning i litteraturgenomgången för godstransporter. 

Klimatpolitiska åtgärder Generar överflyttning Potential för CO2 
minskning/år 

Kostnad Källa 

Ekonomiska styrmedel     

Dieselskatt: Ökning av dieselpriset med  
75 öre/l Ja 0,3 Mton 

– 

 
STEM 2007a 

Höjd drivmedelskatt 70 öre/l (person och gods) Ja 0,6 Mton 300-1000kr/ton reducerad CO2 SOU 2008:2486 

Höjd drivmedelskatt 70 öre/l (person och gods) 
Ja 0,4 Mton 

600 kr/ton reducerad CO2 

(BNP förlust: 0,03 %) 
Broberg et al. (2008) 

Sverige87 

Höjd drivmedelsskatt 2kr/l (bensin och diesel) 
Ja 

2,67 Mton (2010) 

0,74 (2020) 
– Johansson et al. 

(2004) 88 

Tredubblat bränslepris (Väg) 

 

Väg -19,5 %,

Sjöfart + 9,7 %, Järnväg 
+ 6,4 %

0,422 Mton – Madslien (2007)89 
Norge 

Kilometerskatt (1kr/fkm) Ja 0,4 Mton > 1000kr/ton reducerad CO2 SOU 2008:24 

Kilometerskatt (1kr/fkm) Ja 0,1 Mton 350 kr/ton reducerad CO2 (BNP 
förlust 0,11 %) 

Broberg et al. (2008) 

 

                                                 
86 Modellberäkningar 
87 Modellberäkningar, EMEC 
88 Modellberäkning 
89 Modellberäkningar 
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Kilometerskatt (1kr/fkm) 

Ja 0,260-0,575 Mton 

600–1 300 kr/ton reducerad CO2 vid 
systemkostnader på 350 milj. kr/år, 

900–3 500 kr/ton reducerad CO2 vid 
systemkostnader på 900 milj. kr/år 

Friberg et al (2007)90 
SIKA 

Kilometerskatt för lastbilar > 3,5 ton  Ja C:a  0,4 Mton - STEM 2007a 

Kilometerskatt 
Ja 

0,54 Mton (2020) 

0,79 Mton (2050) 
- Johansson et al. 

(2004) 

Kilometerskatt  Ja Upptill 8,5 % - Sommer et al. (2007)91 
Schweiz 

Halverad km-kostnad för järnväg 

 (2006–2020) 

Väg -1 %,

Sjöfart -2 %,

Järnväg + 20,7 %

1 % - Madslien (2007)  

Halverad hamnavgift 

Väg -1,1 %,

Sjöfart + 1 %,

Järnväg -2,1 %

0,1 % - Ibid 

                                                 
90 Modellberäkning 
91 Ex post studie 
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Administrativa styrmedel Generar överflyttning Potential för CO2 minskning/år Kostnad Källa 

Minskade lastbilsdimensioner i Sverige Ja (Om investeringar i järnvägen på 
ca 60 mdr kr genomförs)   

Nej (Överflyttning ej möjlig) 

Ja: minskade utsläpp på  
106 000 ton CO2  

Nej: ökade CO2-utsläpp 242 000 ton 
- Vierth et al. (2008) 92 

Sverige 

Längre lastbilar 16,50 m till 18, 75 m  19 000 ton - Knight et al. (2008) 93 
Storbritannien 

Utökade lastbilsdimensioner  väg +5,1 % 

järnväg -6,0 %

sjö -3,1 % 

3,6 % - T & M på uppdrag av 
EU 94 (2008) 

Utökade lastbilsdimensioner  

Längre/tyngre lastbilar 

Överflyttning 

32-55 % från kombi 
- - 

TIM Consult (2006)95 
Tyskland 

Utökad lastbilsdimension 

40-41 ton till 44 ton Ja 80 000-100 000 ton - 
UK Commission for 
integrated transport 

(2000) 

Roadtrains Ja 2,7 % (2015) - Hedenus (2007) 96 
Sverige 

                                                 
92 Modellberäkning 
93 Modellberäkning 
94 Modellberäkning 
95 Modellberäkning 
96 Beräkningar utförda baserat på dataunderlag från samarbetsparterna inom KNEG. 
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Sänk hastighetsregulatorn för tunga lastbilar, 

Från 89 km/h till 84 km/h 
– 

0,1 Mton (2020) 

0,15 Mton (2050) 
– 

Johansson et al. 
(2004) 

Ökad intermodalitet (genom olika styrmedel) 
Ja 

0,09 Mton (2020) 

0,14 Mton (2050) 
– 

Ibid 

Investeringar  Generar 
överflyttning 

Potential för CO2 
minskning/år 

Kostnad Källa 

Järnvägsinvestering: 50 % ökad godskapacitet 
2020  

11 mdr tonkm från 

 väg till järnväg 
1 Mton/år 

50 mdr kr under 10 år 

2 200kr/ton reducerad CO2 

Banverket 2007a 

SOU 2008:24 

Järnvägsinvestering: 50 % ökad godskapacitet 
2020 Ja 0,511 ton/år 

58,5 mdr kr under 10 år 

Drygt 5000kr/ton reducerad 
CO2 

Broberg et al. (2008)  

Marco Polo II stöd för överflyttning Ja 8,4 Mton > 106 €/ton CO2 Baird (2007) EU97 

 

 

                                                 
97 Målsättning för Marco Polo II 



 

 

 
Tabell 3.16  Översikt av marknadsaktörernas anpassningar och potential för CO2-minskning i litteraturgenomgången för godstransporter. 

 
Marknadsaktörernas åtgärd Potential för CO2 minskning Kostnad Källa 

SkySails 10–30 % /fartyg 0,5–2 milj. € Kleiner (2007)98  

Optimerad skrovdesign 5–20 % /fartyg – Henningsen et al. (2000)99 IMO 

Optimerad propellerdesign 5–10 % fartyg – Ibid 

Motoreffektivisering 2–12 % /fartyg – Ibid 

Fartyg 

 

Sänkt hastighet Stor potential –                                     Henningsen et al. (2000) 

Godskollektivtrafik 0,3 % 100 – Hedenus (2007) 

Förbättrad logistik 0,6 %  – Ibid 

Samordning av lastbilstransporter 
0,019 Mton (2020) 

0,028 Mton (2050) 
– Johansson et al. (2004) 

Eco-driving 5,3 %  – Hedenus (2007) 

Eco-driving 10 % minskad bränsleförbrukning – Wildhage (2008) Tyskland 

Hybridisering 0,3 %  – Hedenus (2007) Sverige 

Effektivare fordon: Minskad bränsleåtgång 4,8 %  – Ibid 

FAME & hydrerade oljor 4,6 %  – Ibid 

Väg 

 

Biogas 0,03 %  - Ibid 

                                                 
98 Empirisk undersökning 
99 Estimeringar 
100 Hedenus beräkningar avser % av godstransporternas totala utsläpp 2015 ifall inget annat anger. 
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Biomassa till vätgas i raffinaderier 1,8 % av de totala utsläppen (2030) - Ibid 

DME och Fischer-Tropsch-diesel 23 % av de totala utsläppen  
(2025–2030) - Ibid  

Effektivisering av lätta lastbilar:  
5–20 % 0,7–0,8 mdr ton/år < 100 US$/ton CO2 Kahn Ribeiro et al. (2007) IPCC 

Järnväg Duo- & hybridlok 40 %/lok - Pörner (2008) Tyskland 

Minskade tomkörningar med 19 % (1980–2001, 
Storbritannien) 1,6 miljoner ton - UK Department of Environment, Transport and the 

Regions (2002 

IT baserad ruttplanering  Minskar fkm 5–10 % - Freight Transport Association, 2000 UK 

Förbättrade förpackningar 21 % mindre bränsleförbrukning  - Gustafsson et al101 (2004) 

Hanteringsutrustning i kombiterminaler med hybriddrift 1 800 ton/år - Bark et al (2008) citerat i Bergqvist och Flodén 
(2008) 

Halverat antal ”onödiga” lyft i kombiterminaler 690 ton/år - Ibid 

Överföring av 50 % av de långväga transporterna till 
kombi 1,6 Mton/år - Flodén (2007) Sverige102 

Utökning av hamnpendlarna till 2025 enl. scenario 3 0,6 Mton/år - Bergqvist (2008) Sverige103 

                                                 
101 Ex-post studie 
102 Potentialen för dagens flöden 
103 Beräknat utifrån det mest optimistiska framtidsscenariot 
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4 Analys och slutsatser 
Analysen syftar till att ge en grund för att de första tre frågorna som formuleras i 
regeringsuppdraget (se avsnitt 1.1) skall kunna belysas och besvaras. Vi börjar med en 
diskussion om vilka klimatpolitiska åtgärder som är mest kostnadseffektiva och 
inkluderar även effekten på statsfinanserna, i den mån det finns uppgifter (fråga 3). Vi 
fortsätter med frågan avseende överflyttningspotentialer som leder till minskad 
klimatpåverkan (fråga 1), och diskuterar avslutningsvis vilka hinder som finns för att 
potentialen utnyttjas (fråga 2).  

 
4.1 Kostnadseffektiva åtgärder för att reducera CO2-utsläppen 
Vilka åtgärder för överflyttning mellan trafikslagen, till exempel olika typer av 
infrastrukturåtgärder, är mest kostnadseffektiva för att reducera CO2-belastningen? 
Vad blir approximativt kostnaden per inbesparat ton koldioxid med olika åtgärder? Hur 
påverkas de offentliga finanserna av åtgärderna?  

Som förklarats tidigare stimulerar klimatpolitiska styrmedel och åtgärder överflyttning, 
energieffektivisering, beteendeförändringar samt övriga anpassningar hos de olika 
marknadsaktörerna. Nedan görs ett försök att rangordna styrmedlen med hänsyn till 
deras kostnadseffektivitet. Vi presenterar styrmedlen i följande ordning: ekonomiska 
styrmedel, administrativa och informativa styrmedel samt investeringar.  

 
4.1.1 Ekonomiska styrmedel  
En globalt och mellan sektorer harmoniserad prissättning av CO2-utsläppen som innebär 
att alla aktörer som släpper ut CO2 betalar samma pris per ton utsläppt CO2 är önskvärt. 
Eftersom det inte spelar någon roll var CO2-utsläppen görs, innebär en harmoniserad 
prissättning att en kostnadseffektiv fördelning av bördan att nå det satta reducerings-
målet uppfylls. Detta kan t.ex. ske genom ett globalt handelssystem med utsläppsrätter 
eller en harmoniserad CO2-skatt. I praktiken är det däremot inte helt enkelt att nå en 
harmonisering på global nivå, det närmaste som finns idag är Kyotoprotokollet. 
Protokollet inkluderar inte alla länder och det är hittills endast Annex I länderna104 som 
har åtaganden under protokollet. Även ifall det är svårt att uppnå en global enighet är 
det viktigt att inte glömma bort det internationella perspektivet. 

 
Handel med utsläppsrätter  
EU har beslutat sig för att agera som en part under Kyotoprotokollet. Inom Europa är 
EU:s handelsystem med utsläppsrätter (EU ETS) det viktigaste styrmedel för att reglera 
utsläppen av växthusgaser. Handelsystemet täcker idag utsläpp från energiintensiv-
industri, som bl.a. inkluderar produktionen av den el som används inom järnvägen. 
Handelsystemet har lett till att ett ton CO2 värderas till 20 euro, vilket motsvarar ca  
200 kr per ton CO2

105. Ett globalt handelssystem106 skulle vara önskvärt som nämnts 
ovan, men eftersom det verkar ligga långt fram i tiden är en utvidgning av EU ETS ett 

                                                 
104 Annex I länderna motsvaras ungefär av de OECD-länder som har ratificerad Kyotoprotokollet.   
105 Växelkurs: 9.98 SEK/EURO, 2008-10-25. 
106 En av de flexibla mekanismerna inom Kyotoprotokollet är International Emissions Trading. Det 
innebär att länder som har kvantitativa åtagande enligt protokollet kan handla utsläppsrätter med varandra 
med start 2008 (Kågeson, 2008). 
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alternativ att beakta. Avseende på transporter förvänts flyg till och från EU inbegripas år 
2012, inkluderandet av sjöfart har även diskuterats. Att handelssystemet skulle täcka 
även väg- och järnvägstransporter med diesellok har dock påpekats bl.a. av Klimat-
beredningen vara förknippat med vissa problem. Detta skulle innebära höga åtgärds- 
och transaktionskostnader då antalet aktörer skulle öka kraftigt. Inkluderandet av alla 
landtransporter i EU:s handel med utsläppsrätter skulle innebära en risk för s.k. 
kolläckage.  

 
CO2-skatt på bränsle  
Transportsektorn ingår, med undantag för järnvägens elanvändning, inte i EU:s handels-
system med utsläppsrätter. CO2-utsläppen från vägtransporterna och dieseldrivna 
järnvägstransporter regleras i stället via skatter. Idag, 2008, är det dock möjligt för 
järnvägstransporter att begära skattelättnad. Sjöfart och flyg är undantagna beskatt-
ningen. Idag har Sverige en CO2-skatt för diesel på 2,88 kr/liter, energiskatten på  
1,18 kr/liter tillkommer. Energiskatten syftar till att internalisera andra externa effekter 
än CO2.  

För att knyta styrmedlet så nära som möjligt till utsläppskällan, för att undvika sned-
vridning, är det effektivt att hantera reduceringen av CO2-utsläppen via en CO2-skatt på 
bränsle. CO2-skatten beräknas per kolinnhehåll i respektive bränsle. Eftersom det finns 
ett system för att driva in bränsleskatter skulle en justering av skattenivån inte medföra 
några större ytterligare kostnader. Ett problem med CO2-skatten är att veta vilken nivå 
som krävs för att uppnå det satta reduceringsmålet.  

Både Klimatberedningen och Konjunkturinstitutet analyserar en höjning av bränsle-
skatten med 70 öre/l, för bensin och diesel. Denna åtgärd skulle resultera i en minskning 
av CO2-utsläppen med 0,6 miljoner ton alternativt 0,4 miljoner ton beroende på under-
liggande beräkningar. En skillnad är att Konjunkturinstitutet tar hänsyn till anpassningar 
i andra sektorer och beräknar en BNP-förlust på 0,03 %. Kostnaden per besparad ton 
CO2-utsläpp bedöms ligga mellan 300 och 1 000 kr (Klimatberedningen) alternativt  
600 kr (KI). Klimatberedningen beräknar en långsiktig positiv förändring av 
statsfinanserna på 4,5 miljarder kr, varav 1,8 miljarder avser diesel.  

Godstransporter är generellt mindre känsliga för skattehöjningar än persontransporter, 
vilket indikerar att effekterna på utsläppen av t.ex. en högre CO2-skatt på godstrans-
porterna skulle bli mindre än för persontransportern. Det finns ett acceptansproblem 
mot skattehöjningar på grund av konkurrensen gentemot andra länder. Om skattenivån 
skiljer mycket mellan olika länder kan det påverka i vilket land lastbilschaufförerna 
tankar och det kan finnas incitament att köra omvägar vilket leder till ökade CO2-
utsläpp. Idag finns enbart miniminivåer för bränsleskatterna inom EU, en harmoniserad 
CO2- skatt kompletterad med kilometerskatten (kommande Eurovinjettdirektivet, se 
nedan) inom EU är därför önskvärt. En harmoniserad CO2- skatt kräver dock 
enhällighet inom EU.  

Ifall CO2-skatten inte är tillräckligt styrande, kan det vara motiverat att komplettera med 
en differentierad fordonsskatt för CO2. Denna skatt syftar till att främja förnyandet av 
fordonsparken. 

 
Kilometerskatten för tunga lastbilar  
Med hänsyn till vägtransporternas höga andel av godstransporternas samlade CO2-
utsläpp i Sverige nämns kilometerskatten ofta i sammanhang med klimatpolitiken trots 
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att kilometerskatten motiveras utifrån att internalisera andra externaliteter än just CO2, 
så som buller, trafikolyckor, trängsel för andra trafikanter och slitage på infrastrukturen. 
Schweiz införde år 2001 en kilometerskatt och tillät samtidigt större lastbilar. Detta 
ledde till att vägtransporterna effektiviserades, men överflyttningen till järnväg har 
hittills varit begränsad. Kilometerskatten i sig beräknas har reducerat CO2-utsläppen 
med upp till 150 000 ton per år. Enligt SIKA:s senaste studie skulle en kilometerskatt på 
1 kr per fkm i Sverige leda till en utsläppsminskning på 260 000 till 575 000 ton CO2.  

Vid systemkostnader på 350 miljoner per år (som Vägverket angav år 2007) beräknas 
kilometerskatten med knapp nöd vara samhällsekonomiskt effektivt. Kostnaden per 
besparad ton CO2-utsläpp beräknas ligga mellan 600 och 1 300 kr. Klimatberedningen 
utgår ifrån kostnader på över 1 000 kr/ton och Konjunkturinstitutet på 350 kr/ton. KI 
påpekar dock att deras beräkningar inte tar med de administrativa kostnaderna som 
förväntas vara mycket höga. Kostnadsberäkningarna från litteraturgenomgången 
varierar kraftigt, men som förväntat pekar alla slutsatser på att CO2-skatten är över-
lägsen en kilometerskatt när det gäller att reducera CO2-utsläpp. SIKA beräknar att 
införandet av en kilometerskatt på 1 kr/fkm skulle leda till nettoskatteintäkter på  
2,63–2,96 miljarder kr per år. 

Förutsatt att kilometerskatten gäller på hela vägnätet i ett land har den – i motsats till 
CO2-skatten – fördelen att den betalas per körd kilometer och gäller för alla lastbilar 
oavsett nationalitet. Kilometerskatten skapar incitament till att minska antalet körda 
kilometer och transportefterfrågan, däremot skapas inga direkta incitament för energi-
effektiviseringar. I EU:s befintliga Eurovinjettdirektiv används den totala infrastruktur-
kostnaden som gräns för hur höga kilometerskatter som får tas ut. I direktivförslaget 
som diskuteras för närvarande tillåts explicit avgifter för luftföroreningar (men inte 
CO2), buller och trängsel. Kostnader för trafiksäkerhet antas hanteras inom försäkrings-
systemen.  

 
CO2-utsläpp från sjöfart och flyg  
Utsläpp av CO2 från internationell sjöfart och internationellt flyg ingår inte i 
Kyotoprotokollet. Dessa utsläpp omfattas inte av EU:s handelsystem med utsläppsrätter 
eller CO2-skatter. International Maritime Organization (IMO) och Internation Civil 
Aviation Organization (ICAO) arbetar på lösningar för att minska sjöfartens och flygets 
CO2-utsläpp. Det finns planer på att integrera civilflyg till/från EU i EU ETS från och 
med 2012. CO2-utsläppen från inrikes sjöfart och flyg omfattas inte heller av någon 
CO2-skatt. En global CO2-skatt alternativt en global handel med utsläppsrätter som 
inkluderar alla trafikslagen vore med andra ord önskvärd. 

 
CO2-differentierade farledsavgifter 
CO2-differentierade farledsavgifter förespråkas av Klimatberedningen. Det innebär att 
utöka de befintliga differentieringarna av farledsavgifterna, för utsläpp av svavel och 
kväveoxider, till att även inkludera CO2. Det skulle medföra att fartyg och färjor som 
har höga CO2-utsläpp betalar en högre avgift än de fartyg som har lägre utsläpp, vilket 
skulle ge incitament att reducera farkosternas utsläpp. Införandet av CO2-differentierade 
farledsavgifter borde inte vara förknippat med särskilt höga kostnader eftersom det kan 
integreras med det befintliga systemet. Idag saknas dock harmoniserade mätmetoder för 
sjöfartens bränsleförbrukning. 
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Subventioner och bidrag 
Kostnaderna för att minska CO2-utsläppen är för de gränsöverskridande projekten som 
stöds inom ramen för EU-programmet Marco Polo är relativt höga. Företagens 
kostnader tillkommer till EU:s stöd som uppgår till ca 106 euro per ton CO2. Detta 
indikerar att Marco Polo programmet är en förhållandevis dyr åtgärd för att reducera 
CO2-utsläppen. Programmet beräknas kunna initiera följdaktiviteter hos de berörda 
företagen och andra företag.  

 
4.1.2 Administrativa och informativa styrmedel   
I denna kategori av styrmedel ingår olika former av föreskrifter, regleringar och 
informationsåtgärder. 

 
Gränsvärden för bränsleförbrukning  
Gränsvärden för bränsleförbrukning skulle ge incitament för tillverknings- och 
transportindustrin att energieffektivisera tunga lastbilar. Som Energimyndigheten 
framför, finns det dock ingen harmoniserad mätmetod för bränsleförbrukning inom EU 
idag. Avgasutsläpp från motorer i tunga fordon i Europa regleras med hjälp av EURO-
klasser. Dessa sätter inte gränsvärden för CO2-utsläpp, utan bara för andra utsläpp som 
kväveoxid, kolmonoxid, kolväten och partikelutsläpp. Vi har inga uppgifter över kost-
naderna för att implementera detta styrmedel för godstransporter, men det är ett styr-
medel som är kopplat till koldioxidutsläppen.  

 
Standardisering av lastbärare, ITS m.m. 
Standardiseringar kan underlätta och i vissa fall vara avgörande för att överflyttning från 
vägtransporter till klimatvänligare intermodala transporter ska ske, t.ex. standardi-
seringar för lastbärare och informationssystem. Under diskussionsmötet den 1 oktober 
2008107 framfördes vikten av standarder för marknadsaktörernas långsiktiga planering. 
Standardiseringar bör helst föregås av internationella överenskommelser som fastställer 
vilket system/standard som skall gälla. Vi har inga kostnadsuppgifter för detta styr-
medel.  

 
Fordonsdimensioner 
Litteraturöversikten visar på att det finns flera studier som undersökt effekterna av 
införandet av längre och tyngre lastbilar och kommit fram till skilda resultat. Tyska 
studier och brittiska studier betonar att längre och tyngre lastbilar försvårar förutsätt-
ningarna för järnvägen. Enligt de studier som genomfördes på uppdrag av den svenska 
regeringen respektive EU-kommissionen är större fordon (max 25,25 m, 60 ton) 
samhällsekonomiskt mer effektiva än mindre fordon (max 18,75 m, 40 ton). Vinsterna 
med större fordon förklaras framför allt av lägre transportkostnader. Enligt EU:s studie 
som tar hänsyn till effekterna på järnvägsmarknaden skulle CO2-utsläppen i Europa 
kunna reduceras med 3,6 % om ”svenska” lastbilsdimensioner användes i hela EU. För 
Sverige beräknas att CO2-utsläppen skulle vara 240 000 ton högre om de tunga 
lastbilarna hade ”EU-dimensioner” och inga överflyttningar till andra trafikslag vore 

                                                 
107 Ett diskussionsmöte inom ramen för den här rapporten med representanter från näringslivet, 
myndigheter och forskare. Se bilaga 4 för deltagarlista.  
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möjliga. Däremot under förutsättningen att planerade järnvägsinvesteringar (ca 
60 mdr kr för gods- och persontransporter till 2020) genomförs beräknas CO2-utsläppen 
vara ca 100 000 ton lägre. Sverige kan utnyttja fördelarna med längre och tyngre 
lastbilar eftersom investeringar har gjorts och görs i vägnätet. En övergång till ännu 
längre och tyngre lastbilar (road trains) i Sverige skulle möjligtvis kräva ytterligare 
investeringar.  

 
Information  
Det förs en diskussion om att införa en klimatmärkning av livsmedel. En introduktion 
av ett informativt styrmedel som detta skulle kunna påverka valet av livsmedel och 
därmed även påverka transporterna. Detta är ett styrmedel som skulle kunna vara ett 
komplement till ett mer generellt styrmedel som t.ex. CO2-skatten. Ett hinder som 
föreligger är hur en produkts utsläpp ska beräknas vilket bl.a. beror på bristande 
information. Ett bra faktaunderlag är en viktig faktor för att nå en märkning med hög 
trovärdighet. 

 
4.1.3 Infrastrukturinvesteringar  
Som framgår av litteratursammanställningen är investeringar i järnvägsinfrastruktur ett 
förhållandevis dyrt sätt att minska godstransporternas CO2-utsläpp. I Banverkets under-
lag till Klimatberedningen beräknas investeringar på ca 50 mdr kr, till 2020, leda till en 
utsläppsreducering på ungefär 1 milj. ton CO2 per år. Konjunkturinstitutet har i stället 
utgått ifrån att investeringar skulle leda till utsläppsreduceringar på 511 000 ton CO2 
som också är beräknade av Banverket men med antagandet om en lägre emissionsfaktor 
för lastbilar. Banverket/Klimatberedningen har använd sig av en emissionsfaktor på  
130 g CO2 per tonkm vilket är betydligt högre än i Banverket/Konjunkturinstitutets 
beräkning. Vi håller med KI om att 130 är en hög emissionsfaktor eftersom den borde 
avse fjärrtransporter med tunga lastbilar som konkurrerar med järnväg. Enligt uppgifter 
från Vägverket prognostiseras att tunga lastbilstransporter släpper ut 91 g CO2 per 
tonkm år 2020.108 Vi vill även poängtera att överflyttning kan ske från sjöfarten som har 
lägre emissionsfaktorer än lastbilar109. Utifrån arbetet med den här rapporten verkar de 
utsläppsminskningar som KI utgår ifrån vara mer realistiska än Klimatberedningens. 
Det stöds också av VTI:s beräkningar i scenariot med kortare och lättare lastbilar som 
under förutsättningen att Banverkets planerade investeringar för person- och gods-
transporter till 2020 på ca 60 mdr kr genomförs, skulle resulterar i en minskning av 
CO2-utsläppen med ca 100 000 ton per år. 

Klimatberedningen beräknar en kostnad på 2 200 kr per reducerat ton CO2. 
Konjunkturinstitutet räknar med högre kostnader på 5 000 kr per ton CO2. I fall 
investeringarna genomförs tillkommer kostnader för att underhålla infrastrukturen.  

Investeringar i transportinfrastruktur har flera syften och genomförs inte enbart av 
klimatskäl, utan är en del av en långsiktig samhällsplanering. Som nämnts i sektion 2.3 
bör infrastrukturinvesteringar genomföras ifall de är samhällsekonomiskt lönsamma. De 
positiva klimateffekterna bör ingå i investeringskalkylerna. 

                                                 
108 Tunga lastbilstransporter trafikerar även i viss utsträckning kortare sträckor, vilket ger högre 
genomsnittliga utsläpp per tonkm.   
109 11 alt. 14 g CO2 per tonkm för inrikestransporter till sjöss, Tabell 2.2. 
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Vi har inga specifika kostnadsunderlag som gör det möjligt att jämföra olika typer av 
järnvägsinvesteringar med hänsyn till potentialen att föra över gods mellan trafikslag 
samt kostnaden för att reducera CO2-utsläppen. Vi försöker dock föra en diskussion om 
olika investeringars kostnadseffektivitet.  

 
Investeringar som löser upp flaskhalsar 
Sådana investeringar som löser upp flaskhalsar (t.ex. i anslutning till storstäderna där 
det idag efterfrågas fler kombitransporter) är ofta samhällsekonomiskt lönsamma och 
kan leda till överflyttningar från väg till kombi/järnväg som i sin tur minskar klimat-
påverkan. Nuvarande kombiterminaler kan behöva kompletteras med dels terminaler för 
omlastning mellan tåg, dels med småskaliga terminaler för att åstadkomma en större 
geografisk täckning.110 På många platser är spåren i terminalerna för korta eller annars 
utformade på sådant sätt att ett omfattande växlingsarbete krävs för att ta emot eller 
sätta samman tåg. Bättre kapacitet med lämpliga spårlängder kan bidra både till högre 
punktlighet och snabbare transporter. Ett annat exempel är byggandet av förbigångsspår. 
Otillräcklig spårkapacitet gör att godstågen ofta blir stående på förbigångsspår i väntan 
på att bli omkörda. Detta leder till att transporttiden blir både lång och otillförlitlig. Fler 
förbigångsspår kan lindra dessa problem och är förbigångspåren tillräckligt långa (så att 
godstågen kan bli omkörda utan att stanna) så kan transporttiden kortas ner betydligt.111  

 
Andra infrastrukturåtgärder inom järnvägen 
Ett alternativt sätt att förbättra kapaciteten är att genomföra investeringar som möjliggör 
mer gods per vagn (ökad axellast, ökad lastprofil) och fler vagnar per tåg, dvs. öka 
järnvägens skaleffekter. Ökad axellast gynnar tyngre gods. Ökad lastprofil (högre och 
bredare vagnar) gynnar volymgods och därmed även det högvärdiga godset. Åtgärder 
som tillåter längre tåg kan gynna både tungt gods och volymgods. Dessa åtgärder syftar 
till att dels ge en kapacitetsförbättring av järnvägssystemet, dels att göra järnvägs-
transporterna effektivare. I ett inledande skede, när endast vissa linjer eller begränsade 
nät är utbyggda gynnar dessa åtgärder huvudsakligen vissa systemtågsupplägg och 
därmed främst typiskt järnvägsgods. Minskad klimatpåverkan härrör i detta skede 
främst från effektiviseringar inom järnvägssystemet. Kombi-, vagnslast- och 
systemtågtransporter kan också bli konkurrenskraftigare gentemot andra trafikslag, 
främst lastbilen. 

 
Elektrifiering m.m. 
En elektrifiering av järnvägsnätet minskar avgasemissioner om dieseltåg ersätts med 
eltåg. Detta bör inte i sig ge någon betydande överflyttning från väg till järnväg men en 
reduktion av CO2-utsläppen. Om elektrifieringar däremot leder till en effektivisering av 
transporterna ökar också järnvägens konkurrenskraft gentemot andra trafikslag och kan 
därmed leda till överföringar från väg till järnväg. 

Dieselloken i bangårdstjänst – till exempel på rangerbangårdar – kan på sikt ersättas av 
elektriska lok, om hela bangården elektrifieras. Elektriska lok för bangårdstjänst 

                                                 
110 Gerhard Troche, KTH Järnvägsgruppen, 2008-09-11. 
111 Tågoperatörerna har utvecklat en "30-i-topp-lista" med små och stora infrastrukturinvesteringar som 
operatörerna bedömer var och en för sig eller tillsammans skulle ha märkbar effekt på kapaciteten, 
hastigheten och/eller tillförlitligheten i järnvägsnätet. 
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används redan i stor utsträckning i till exempel Österrike och Schweiz. Ett alternativ till 
en fullständig elektrifiering av rangerbangårdar är hybrid- och/eller duolok. Dessa kan 
också användas för betjäning av industrispår.  

De årliga CO2-utsläppen i kombiterminalerna beräknas kunna minska med 1 800 ton 
CO2 om hanteringsutrustningen drivs med hybriddrift, med 750 ton CO2 om hybridlok 
används för växling och med 690 ton CO2 om antalet (onödiga) lyft minskas. Kostnads-
uppgifter för dessa åtgärder saknas.  

 
Höghastighetståg i Sverige  
I Sverige diskuteras en utbyggnad av höghastighetståg för persontransporter och vissa 
godstransporter. Detta skulle som i exempelvis Tyskland112 skapa ökad kapacitet på det 
befintliga järnvägsnätet och därmed öka möjligheten för överflyttning av gods från 
andra trafikslag till järnväg. Konsultföretaget Railize räknar med att en utbyggnad av 
infrastrukturen för höghastighetståg kan minska de totala CO2-utsläppen från både 
person- och godstransporter med ca 1 miljon ton per år. Investeringar i Götalandsbanan 
ingår i både Banverkets underlag till Klimatberedningen, som nämnts ovan, och i 
Railize beräkningar. Med andra ord går det inte att addera de beräknade utsläpps-
minskningarna. Vi har inga specifika kostnadsuppgifter, men utifrån genomgången 
litteratur113 är investeringarna i höghastighetståg förknippade med höga kostnader som 
inte enbart kan motiveras utifrån klimatskäl.  

 
Infrastruktur för sjötransporter 
Breddning och fördjupning av farleder möjliggör att större fartyg kan anlöpa svenska 
hamnar. Skalfördelar kan utnyttjas och transporterna effektiviseras och klimatpåverkan 
per tonkm minskar. Sjöfartsverkets sektorrapport för 2007 visar på att trenden de 
senaste åren har varit mot ökade godstransportvolymer, men minskade antal anlöp 
(Sjöfartsverket, 2008). Större fartyg och godsvolymer i hamnarna kan också stärka 
järnvägens konkurrenskraft och öka sannolikheten att volymerna blir tillräckligt stora 
för att köra tåg till/från hamnen. Järnvägen behöver stora volymer för att komma till 
”sin rätt”. Ju större volymer som söker sig till järnvägen, desto fler avgångar per vecka 
eller rent av per dag kan erbjudas. Högvärdigt gods kräver frekventa avgångar. 
Hamnarna är platser där stora volymer samlas och där omlastning mellan väg, järnväg 
och sjöfart ofta kan genomföras. En utveckling mot färre och större hamnar gynnar 
således järnvägen då större volymer koncentreras till hamnen. Då ökar sannolikheten att 
det finns ett tillräckligt underlag att fylla ett helt tåg och att trafikera (till/från) hamnen 
med en attraktiv frekvens. Containeriseringen understödjer denna utveckling. 

 
4.1.4 Effekter av införandet av flera åtgärder 
Olika klimatpolitiska styrmedel och åtgärder som syftar till att minska klimatpåverkan 
och/eller flytta över gods har diskuterats och belysts hittills. Frågan är vilka samver-
kanseffekter som finns mellan åtgärder, vilka är substitut och vilka är komplement? Det 
är svårt att dra några specifika slutsatser av de olika klimatpolitiska åtgärdernas 
samverkanseffekter. Inom ramen för den här rapporten har ingen litteratur hittats som 

                                                 
112 Se kapitel 5 Internationell exposé – Persontransporter. 
113 Ibid. 
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belyser denna aspekt djupare, men flertalet rapporter sammanfattar att paket beståendes 
av åtgärder som inte motverkar varandra är att föredra, vilket vi också anser.    

I samband med översynen av Vitboken Den gemensamma transportpolitiken fram till 
2010 har EU- kommissionen utvecklat begreppet co-modality (sammodalitet). 
Sammodalitet skall möjliggöra effektiviseringar av enskilda trafikslag, som var för sig 
och i kombination leder till ett optimalt och långsiktigt hållbart utnyttjande av 
resurserna114.  

 
4.2 Överflyttningspotentialer som leder till minskad 

klimatpåverkan  
Finns det idag överflyttningspotentialer som leder till minskad klimatpåverkan och ökad 
samhällsekonomisk effektivitet? Hur stora är i sådana fall dessa potentialer och mellan 
vilka transportslag?  

De olika antaganden som ligger till grund för beräkningarna av potentialerna i de olika 
studierna som presenteras i litteraturöversikten varierar. I vissa fall är det svårt att tyda 
vilken tolkning av begreppet potential som studien haft som utgångspunkt. I de flesta 
studier avses dock en teoretisk potential utifrån dagens förhållande eller givet vissa 
antaganden om framtiden. I de fall där en faktiskt genomförd överflyttning har skett 
finns det begränsningar i hur stor potential samma klimatpolitiska styrmedel och 
åtgärder skulle ha ifall de implementerades i en annan kontext. 

 
4.2.1 Olika potential inom olika marknadssegment  
Gods som transporteras över långa avstånd med lastbil har störst överflyttningspotential 
till mindre klimatpåverkande transportkedjor. Detta gäller främst intermodala transport-
lösningar men kan också gälla unimodala lösningar. Baserade på Figur 2.1 och SIKA 
Statistik 2007:12 uppfyller följande varugrupper de ovan nämnda kriterierna: rundvirke, 
övriga trävaror, livsmedel, metallprodukter och högvärdiga varor.  

Litteraturgenomgången tyder också på att det finns störst potential för överföring av 
långa lastbilstransporter. Bland annat hävdar Flodén att lastbilstransporter har en stor 
potential att flyttas över till järnvägsanknutna kombitransporter. Han menar dock att 
rundvirke inte lämpar sig för kombitransporter. Flodén beräknar en CO2-besparing på 
1 600 000 ton per år jämfört med 160 000 ton per år idag vid en överflyttning från väg- 
till kombitransporter. Reduceringspotentialen är stor i förhållande till de ca 5 miljoner 
ton CO2 som godstransporterna släppte ut 2007. Besparingen är dock ett teoretiskt max, 
som inte antas vara realistiskt genomförbart. Enligt Flodén är den avgörande faktorn för 
att kunna flytta över gods från väg till kombi anpassningen av kundernas leveranskrav 
med hänsyn till tidsfönster.  

Bergqvist beräknar, beroende på scenario, besparingspotentialer på 200 000 till  
600 000 ton CO2 för år 2025, genom att bygga ut hamnpendlarna till/från Göteborgs 
hamn. Detta skall jämföras med 40 000 ton CO2 idag. I beräkningen förutsätts en större 
andel container och att också semitrailers transporteras med hamnpendlarna. En 
förutsättning är investeringar i Göteborg och i kombiterminalerna. Både Flodén och 
Bergqvist förutsätter stor tillväxt för vägtrafiken och att dessa flyttas över till kombi, 
skärskilt i fallet hamnpendlar är dock även överflyttningar från/till sjötransporter 

                                                 
114 DG TREN, Action Plan for freight transport and logistics, Bryssel, 2007. 
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tänkbara. Kostnaderna diskuteras inte. Flodéns beräkningar innefattar även reducerings-
potentialen för hamnpendlarna, med andra ord kan man inte addera Bergqvist och 
Flodéns potentialer för kombitransporter.  

Representanter från järnvägsnäringen och transportköparna påpekar att det finns en 
efterfrågan hos företag idag att flytta över transporter till direkt järnväg (vagnslast-
system) och intermodala lösningar. Det verkar finnas konsensus om att intermodala 
lösningar borde diskuteras snarare än rena överflyttningar från ett trafikslag till ett 
annat. Kombitransporter konkurrerar på samma marknad som vägtransporter, vilket 
skiljer de från övriga järnvägstransporter.  

Litteraturöversikten har enbart resulterat i få svenska studier om överföring till direkta 
sjöfartstransporter eller kedjor som inkluderar sjöfart ur ett klimatperspektiv. Detta 
innebär att potentialen för överföring till direkta sjötransporter och sjöfartskedjor inte 
kan värderas på ett rättvisande sätt. En möjlig förklaring är att den största delen av 
sjötransporterna genomförs utanför Sveriges territorium. En annan förklaring är att 
sjöfarten har en stark miljöpåverkan genom t.ex. sina utsläpp av svavel och kväve-
oxider. Garcia-Menéndez studie som behandlar den spanska exporten till Europa och 
Nordafrika visar på de låg- och högvärdiga varornas olika benägenhet att transporteras 
med sjöfart som alternativ till lastbil.  

Vi har dessutom hittat ytterst få studier som diskuterar överföring av flygtransporter till 
andra trafikslag ur ett klimatperspektiv. Överflyttningen mellan sjöfart och järnväg 
diskuteras bl.a. i samband med Vänersjöfarten men inte heller där ur ett klimat-
perspektiv vad vi har hittat. 

Överflyttningspotentialen begränsas av att en stor andel av vägtransporterna är för korta 
för att flyttas över till mindre klimatpåverkande trafikslag. Detta beror delvis på att det 
inte finns geografiska förutsättningar och/eller infrastruktur samt att det inte är företags-
ekonomiskt lönsamt. Transporter under 100 km står för 65 % av den transporterade 
godsmängden och ca 20 % av godstransportarbetet på väg. Överflyttningspotentialen 
begränsas också av olika varors egenskaper.  

 
4.2.2 Marknadsaktörernas anpassningar 
Att transportköpare och transportindustrin utvecklar innovativa drift- och organisations-
former eller att tillverkare av fordon utvecklar nya produkter förklaras ofta av flera 
faktorer. De generella styrmedel, som till exempel CO2-skatten och EU ETS, och 
omvärldsfaktorer som t.ex. förändrade internationella prisutvecklingar och marknads-
priset på råolja påverkar marknadsaktörerna att vidta olika åtgärder.  

Litteraturgenomgången visar på att det finns anpassningar i form av effektiviserings-
åtgärder inom respektive trafikslag, i övergången mellan trafikslagen respektive inom 
logistiken. Nedan följer ett antal exempel:   

− fartyg/fordon (Sjöfart: SkySails, skrovdesign, propellerdesign, 
motoreffektivisering; Väg: längre/tyngre lastbilar än idag; Järnväg: 
duo/hybridlok) 

− bränsle (biogas, hybrid, FAME) 

− körstil (Väg: eco-driving; Sjöfart: sänkta hastigheter) 

− kombiterminaler (färre lyft, hybriddrift) 
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− logistik (ruttplanering, minskning av tomtransporter, samordning och 
konsolidering av transportflöden för att öka lastfaktorer och/eller möjliggöra 
användningen av intermodala transportsystem som är uppbyggda för stora 
godsvolymer). 

Åtgärderna har olika betydelse och potential för olika typer av transporter. Det anges 
potential för minskning av CO2-utsläppen mellan 0,03 % (biogas för lastbilar) och  
10–30 % (SkySails för fartyg).  

På diskussionsmötet den 1 oktober 2008115 betonades att olika aktörer har olika logistik-
upplägg men att höga fyllnadsgrader eftersträvas, oberoende trafikslag. Dessa leder till 
minskade CO2-utsläpp per tonkm. Till exempel har ICA skapat ett nytt distributions-
nätverk i Sverige. Syftet är att transportera varorna på att mera effektivt och samordnat 
sätt till butikerna. Förändringen innebär att ICA tar ansvar för frakten av fler varor från 
leverantör, som tidigare transporterats direkt till butik (t.ex. mejeri- och bryggerivaror). 
Jämfört med befintliga transporter 2004 beräknas den totala CO2-utsläppen år 2008 
minska med ca sju procent (4 387 ton) trots att den transporterade volymen ökar med  
18 %.116 Denna typ av logistikanpassningar behandlas även i litteraturen från bl.a. 
Linköpings Universitet (Aronosson et al., 2006, Kohn, 2005, Kohn et al., 2008). 

IKEA är ett annat företag som minskat sina utsläpp genom förändrad logistik. Företaget 
har t.ex. minskat bränsleförbrukningen och därmed CO2-utsläpp med 21 % genom att 
vakuumförpacka och transportera värmeljus på ett mera effektivt sätt. I många – som de 
ovan nämnda – fall är de åtgärder som leder till minskade CO2-utsläpp företagsekono-
miskt lönsamma och samhällsekonomiskt effektiva.  

Frågan är varför dessa effektiviseringsåtgärder ibland genomförs (och kommer att 
genomföras) och varför de i andra fall inte genomförs. På diskussionsmötet framfördes 
att mindre företag har sämre förutsättningar att effektivisera sina transporter i jämförelse 
med större företag. 

Utifrån uppgifterna om godstransporternas totala CO2-utsläpp (se Tabell 2.2) kan vi 
beräkna att CO2-utsläppen skulle vara ca 0,5 milj. ton lägre än dagens utsläpp om de 
lägst angivna emissionsfaktorerna för år 2020 antas. (Emissionsfaktorerna anger CO2-
utsläppen per tonkm.) Emissionsfaktorerna bygger på antaganden om effektiviseringar 
inom sjöfart och väg. Effektiviseringar minskar transportkostnaderna och kan leda till 
ökat transportarbete. Transportarbetet förväntas också öka genom den ekonomiska 
tillväxten. Enligt referensprognosen som förutsätter en tillväxt av transportarbetet på  
14 % ökar CO2-utsläppen med drygt 0,1 milj. ton med samma emissionsfaktorer för år 
2020. Detta visar på att effektiviseringar och ökat transportarbete äter upp en del av de 
klimatreducerande vinsterna. Minskad transportefterfrågan utgör därför en viktig aspekt, 
t.ex. IKEA:s anpassning i form av effektivare förpackningar. Transportbehoven kan 
även minskas på längre sikt genom att företag ser över lokalisering av t.ex. produktions-
anläggningar och lager. 

 
4.3 Hinder för att överflyttningspotentialen nyttjas 
Vilka hinder föreligger för att överflyttningspotentialen nyttjas? Vilka åtgärder krävs 
för att få till stånd en effektiv överflyttning?  

                                                 
115 Ett diskussionsmöte inom ramen för den här rapporten med representanter från näringslivet, 
myndigheter och forskare. Se bilaga 4 för deltagarlista.  
116 ICA:s nya distributionsnät – effektivare distribution och minskad miljöbelastning, 2004.  
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Det kan finnas hinder som leder till att kostnadseffektiva anpassningar och/eller 
överflyttningar till mindre klimatpåverkande trafikslag inte kommer tillstånd, med andra 
ord att överflyttningspotentialen inte utnyttjas. Sådana hinder kan utgöras av brister 
inom den offentliga sektorns planering ibland kallad ”policy failures” – politiska 
misslyckanden – t.ex. brist på harmoniseringar av internationella styrmedel, brist på 
utbildad personal t.ex. lokförare och bristande investeringar. Hinder kan också utgöras 
av marknadsmisslyckanden (market failures) som t.ex. informationsbrister. Om det 
föreligger hinder kan det finnas behov av ytterligare styrning. 

 
4.3.1 Spårkapacitet  
I diskussionen kring möjligheter att flytta över transporter till järnväg hävdas att det 
finns kapacitetsproblem som försvårar en överflyttning. Tanken är att trafiken i 
järnvägsnätet är så omfattande att det är svårt att ge utrymme för ytterligare tåg. Olika 
typer av person- och godståg med delvis olika krav konkurrerar om samma utrymme.117 
Även om det finns en önskan om att öka järnvägstrafikens omfattning hävdas i 
diskussionen att det inte är möjligt. Ett tillvägagångssätt för att hantera kapacitets-
problemet i väntan på kapacitetsförstärkningar är att använda existerande kapacitet på 
bästa tänkbara sätt, dvs. att ge utrymme för så många och så värdefulla tåg som möjligt 
på de spår som finns tillgängliga. För detta ändamål är det möjligt att använda ekono-
miska styrmedel i form av differentierade banavgifter. 

Idag betalas banavgifter per tonkm för godståg och tågkilometer för persontåg, däremot 
finns ingen differentiering med avseende på när på dygnet som trafiken bedrivs 
respektive på vilka banor. Införandet av differentierade banavgifter kan påverka 
operatörernas agerande. En uppenbar tillämpning är att ta mer betalt för den som vill 
köra sitt tåg på en efterfrågad bansträcka och under en del av dygnet då Banverket vet 
att efterfrågan brukar vara hög. En annan möjlighet är att ta betalt för att boka upp 
tåglägen eller då operatörer inte utnyttjar tågläget som reserverats under tidtabellägg-
ningsprocessen. 

Syftet med denna typ av avgifter är flerfaldigt. En effekt som kan uppstå är att försöka 
lägga om tidtabeller för att utnyttja perioder med låg efterfrågan för att på så sätt slippa 
betala avgiften. En annan effekt kan vara att ändra affärskonceptet så att alla persontåg 
inte med nödvändighet går ända in till en centralstation utan i stället stannar i perifera 
lägen, ungefär enligt den modell som lågprisbolag i flygbranschen som systematiskt 
utnyttjar sekundära flygplatser i stället för de stora och hårt belastade naven i flygtrafik-
nätet. En annan möjlighet är att flera korta tåg kopplas samman till färre men längre för 
att få utrymme för den trafik som måste avvecklas mellan en given start- och målrela-
tion. En effekt av (av-)bokningsavgifter är att säkerställa att operatörer inte reserverar 
fler tåglägen än absolut nödvändigt. I frånvaro av sådana avgifter finns en risk att banan 
i tidtabellen ser ut att vara hårdare utnyttjad än vad som i praktiken är fallet. VTI har i 
samarbete med Banverket utvecklat ett resonemang som visar hur det med relativt kort 

                                                 
117 I Sverige trafikerar gods- och persontrafiken samma spår, vilket ger konflikter, tågen konkurrerar 
framför allt i storstadsområden om samma kapacitet. Ett sätt att skapa godstågskapacitet är att prioritera 
godståg högre än persontåg dels vid tidtabelläggning, dels vid den operativa trafikledningssituationen. 
Detta medför givetvis mindre attraktiva tåglägen för persontågstrafiken. Faktumet att persontransporter i 
de flesta fallen prioriteras framför godstransporter genererar dels förseningar, dels långa ledtider. 
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varsel kan introduceras en enklare avgiftsstruktur som successivt kan utvecklas 
beroende på de erfarenheter som vinns under tidtabelläggningsprocessen.118 

Godstransportdelegationen 2002 har också tagit upp frågan om tilldelning av spår-
kapacitet (SOU, 2004:76) och den aktualiserades vid det diskussionsmötet som ägde 
rum inom ramen för detta uppdrag den 1 oktober 2008. Tågoperatörerna framförde sitt 
önskemål att de i tåglägesansökan kan prioritera sitt tåg genom att erbjuda sig att betala 
en högre avgift. Vill flera tåg i samma intervall bli prioriterade får ett auktionsför-
farande tillämpas. Enligt operatörerna skulle attraktionskraften för järnvägstransporter 
öka och det anses som rimligt att anta att det kan finnas betalningsförmåga hos 
kunderna. 

 
4.3.2 Samhälls- och infrastrukturplanering 
Överflyttning till kombitransporter har en potential att minska klimatpåverkan, men det 
finns flera hinder som motverkar en överflyttning. Kännetecknande för kombiterminaler 
och anslutande infrastruktur är att de utgör ett komplext system med flera olika offent-
liga och privata aktörer inblandade. Antalet privata operatörer har bl.a. tack vare avreg-
leringen ökat under de senaste åren. Detta är en önskad utveckling, men den ställer 
också höga krav på ansvarsfördelning (bl.a. gränsdragning mellan offentlig och privat), 
transparens m.m. I befintliga terminaler kan otydlig ansvarsfördelning och icke konkur-
rensneutral fördelning av kapacitet utgöra hinder som leder till att överflyttnings-
potentialen inte nyttjas. Forskare och berörda aktörer pekar även på att trafikverkens, 
framförallt Banverkets, roll är otydlig vid etablering av nya kombiterminaler vilket 
utgör ett hinder för utvecklingen av intermodala transporter. Vid uppkomsten av 
konflikter på regional nivå om t.ex. när flera närliggande kommuner (t.ex. fallet med 
Skövde och Falköping) vill etablera en terminal, finns ett behov av en aktör som har ett 
helhetsansvar.  

Bland annat på diskussionsmötet den 1 oktober 2008 framhöll olika representanter från 
näringslivet att det är viktigt med ett nationellt perspektiv och stråktänkande i infra-
strukturplaneringen för att underlätta för effektivare mindre klimatpåverkande logistik- 
och transportlösningar. Generellt kräver mindre klimatpåverkande transportlösningar 
med järnväg och sjöfart stora godsvolymer. Aktörer som vill etablera system för 
intermodala transporter har höga initialkostnader, detta gäller både system som 
inkluderar järnväg och sjöfart.  

Samhällsplanering på regional nivå kan leda till suboptimeringar, dvs. att valet inte 
faller på den bästa möjliga lösningen pga. ett för snävt perspektiv. På diskussionsmötet 
den 1 oktober 2008 framfördes av näringslivsrepresentanter att detta kan leda till att 
logistiska strategier bryts ner. Ett exempel är vid etableringar av centrallager som 
litteraturöversikten visat på har en potential att minska klimatpåverkan. Näringslivs-
representanterna betonade att det kan vara fördelaktigt för kommuner av t.ex. syssel-
sättningsskäl att etablera centrallager vilket kan leda till liknande konflikter som i fallet 
med kombiterminaler.  

 

                                                 
118 Se Mats Andersson, Jan-Eric Nilsson, Tidtabelläggning av tåg. PM 2008-03-13, och Jan-Eric Nilsson, 
Mats Andersson, Avgifter för (av-)bokning, PM 2008-06-03.  



 

VTI rapport 629 91 

4.3.3 Harmonisering och kontroll i Europa 
Idag är järnvägsandelen lägre för internationella än för nationella transporter trots att 
järnvägen har komparativa fördelar att genomföra längre transporter. Det finns således 
en potential att minska klimatpåverkan genom att utöka andelen gränsöverskridande, 
långväga transporter på järnväg. En förklaring för situationen är de administrativa, 
tekniska och kulturella hinder för gränsöverskridande järnvägstransporter i Europa. På 
diskussionsmötet påpekades att den svenska regeringen borde agera för att skapa 
fungerande järnvägskorridorer i Europa, till exempel korridoren Stockholm–Genua.  

EU-kommissionen beslutade i direktiv 91/440/EEC om utvecklingen av gemenskapens 
järnvägar att statliga järnvägsföretag ska bolagiseras och infrastruktur och trafik 
separeras. Genom införandet av rättsakterna i första järnvägspaket 2001 om tilldelning 
av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och 
utfärdande av säkerhetsintyg liberaliseras järnvägsmarknaden för gods. Ytterligare 
öppning av godsmarknaden för unionens järnvägar skedde med införandet av det andra 
järnvägspaketet (2004) som avser driftkompatibiliteten hos det transeuropeiska 
järnvägssystemets förslag till fullständig öpen godsmarknad inklusive cabotage från 
2007. Tredje järnvägspaket avser framför allt persontransporter. EU:s järnvägspaket 
skall implementeras i medlemsländernas lagstiftning. I Sverige påbörjades avregle-
ringen av marknaden för godstransporter på järnväg 1996 och marknaden är idag öppen 
för såväl nationella som internationella operatörer. Det faktum att avregleringen inte 
framskrider i samma takt i alla EU-medlemsstater innebär att överflyttningen av 
internationella transporter till järnväg begränsas. På diskussionsmötet den 1 oktober 
betonades att det i flera länder trots lagstiftning inte har skett någon avreglering pga. att 
monopolägarna försöker hålla fast vid gamla strukturer så länge som möjligt.  

Även villkoren för vägtransporter påverkar överflyttningspotentialen till andra trafikslag 
och därmed klimatet. Enligt en studie framtagen av forskningsinstitutet Prognos i 
Schweiz119 kan åkerinäringen i Tyskland spara upp till 6 eurocent per fordonkm (dvs. 
hälften av kilometerskatten) genom att inte följa regler med avseende på kör- och 
vilotider, lastsäkring samt hastigheter. Kontroller att befintliga lagar och föreskrifter 
inom vägtransportsektorn följs skulle påverkar konkurrensytan mellan väg och järnväg 
och förmodligen öka överflyttningspotentialen. 

 
4.3.4 Transportköparnas och transportföretagens attityder  
Näringslivets representanter samt litteraturen betonar att transportköparnas krav på 
transporter som t.ex. viljan att acceptera senare leveranser, alternativt tidigare avgångar, 
är av stor betydelse för intermodala transporter. Enligt bl.a. Green Cargo har transport-
tider börjat diskuteras på ett nytt sätt. Transportköpare inser att de inte är konkurrenter 
på vägen utan i butikerna, vilket ger nya samarbetsmöjligheter för godstransporter.  

Kunderna anför dock också bl.a. kvalitetsbrist i form av förseningar och skador framför 
allt för internationella transporter och avsaknaden av lämpliga anslutningar som hinder 
för överflyttning från väg till järnväg. Framförallt framkommer argumenten om 
bristande kvalitet hos järnvägstransporter i lite äldre litteratur. Kvalitetshöjningar har 
skett inom järnvägstrafiken de senaste åren120, vilket bl.a. indikeras av järnvägens 
kraftigare ökning på ca 20 % jämfört med väg- och sjötransporter runt 17 %. När det 
gäller utrikestransporter framförde en transportköpare på mötet den 1 oktober 

                                                 
119 Gesetzesverstöße auf deutschen Straßen lohnen sich, Basel, Prognos (2003). 
120 Gerhard Troche, KTH Järnvägsgruppen, 2008-09-11. 
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”marknadsmisslyckandet” att inget logistik- eller transportföretag säljer transport-
lösningar där järnväg ingår om kunden enbart skickar mindre sändningar. Problemet 
verkar bestå i att det finns begränsade incitament för transportindustrin att samordna 
flera kunders mindre sändningar. Ett liknande problem tar Bärthel upp i samband av 
inköp av intermodala transporter av hög kvalitet. 

 
4.4 Slutsatser 
Ekonomiska styrmedel är, rätt utnyttjade, ett kostnadseffektivt medel för att minska 
godstransporternas klimatpåverkan. Dessa styrmedel ger ett generellt ekonomiskt 
incitament för marknadsaktörerna att vidta olika anpassningar såsom t.ex. fordons-
effektiviseringar, överflyttning till klimatvänligare trafikslag och anpassningar och 
logistiksystem och lösningar. Litteraturen har visat att det finns en betydande potential 
till CO2-reduceringar.  

Det finns några begränsningar i dagens utformning av styrmedel. Med hänsyn till 
problemets och godstransportsektorns globala karaktär (ca 40 % av godsmängden 
transporteras till/från andra länder) är en utvidgning av EU:s handelssystem med 
utsläppsrätter (EU ETS), så att det innefattar alla trafikslag önskvärt. Idag regleras 
klimatpåverkan från vägtransporter, som står för den största andelen av godstranspor-
ternas utsläpp, genom CO2-skatten på bränsle. Samma skattereglering borde gälla för 
järnvägstransporter med diesellok som idag kan begära skattelättnad.  

Den (initiala) höjning av CO2-skatten som klimatberedningen förespråkar på 70 öre/l 
bensin respektive diesel beräknas leda till en reduktion av utsläppen med 0,4 milj. ton 
(KI) resp. 0,6 milj ton (Klimatberedningen) till år 2020. CO2-skatten är ett kostnads-
effektivt sätt att minska CO2- utsläppen om den utformas på ett korrekt sätt. Likt 
handelssystemet för utsläppsrätter ger en CO2-skatt ett generellt ekonomiskt incitament 
till marknadsaktörerna. Internationellt harmoniserade skatter förespråkas bl.a. av EU-
kommissionen. Som det ser ut idag verkar det dock vara långt ifrån möjligt och en 
(second best) lösning vore en harmonisering inom EU. Sjöfart och flyg borde också 
inkluderas antingen i EU ETS eller omfattas av en harmoniserad CO2-skatt.  

Kilometerskatten för tunga lastbilar syftar på att internalisera andra externa effekter än 
CO2-utsläpp, en bieffekt är dock att även CO2-utsläppen reduceras. Enligt litteraturen 
beräknas utsläppen av CO2 kunna reduceras med mellan 0,1 milj. ton per år (KI 2020) 
till 0,575 milj. ton per år (SIKA 2007). Kilometerskatten är dock inte lika kostnads-
effektiv som CO2-skatten eftersom den inte är direkt kopplad till bränsleförbrukningen 
och CO2-utsläppen men ger incitament att begränsa antalet körda kilometer. Införandet 
av en kilometerskatt innebär dessutom höga systemkostnader i jämförelse med en CO2-
skatt. Kilometerskatten skulle dock kunna vara ett komplement till en icke internatio-
nellt harmoniserad CO2-skatt.  

Den befintliga transportinfrastrukturen borde utnyttjas så effektivt som möjligt. Detta 
gäller framför järnvägsinfrastrukturen som har relativt sätt störst kapacitetsproblem. En 
differentierad banavgift, med hänsyn till när på dygnet och på vilken del av järnvägs-
nätet tågen kör, är ett ekonomiskt styrmedel för att fördela tåglägen på ett kostnads-
effektivt sätt.  

De samlade järnvägsinvesteringar till år 2020 är en åtgärd som innebär höga kostnader 
för att reducera CO2-utsläppen. Investeringarna beräknas ge utsläppsreduceringar på 
ungefär mellan 0,5 milj. ton per år (KI) alternativt 1 milj. ton per år (Klimatbered-
ningen), vilket har bedömts innebära kostnader på ca 5 000 kr respektive ca 2 200 kr per 
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ton reducerad CO2. Kostnaderna och utsläppsreduceringarna är känsliga för antaganden 
om emissionsfaktorer, och överflyttningen förväntas ske enbart från lastbilstransporter. 
Vi bedömer dock att KI:s beräkningar är mer realistiska.  

Investeringskostnaderna skiljer mellan olika investeringsobjekt där t.ex. olika typer av 
åtgärder som upplösning av flaskhalsar bör vara relativt lönsamma. Investeringar bör 
inte genomföras enbart av klimatskäl, utan ifall de är samhällsekonomiskt lönsamma. 
Investeringskalkylerna bör ta hänsyn till den förväntade klimatpolitiken.  

Tydliga signaler genom styrmedel och infrastrukturinvesteringar är viktigt för att ge 
marknadsaktörerna möjligheter att göra långsiktiga investeringar och omorganiseringar.  

Det finns flera hinder som begränsar överflyttningen till trafikslag med mindre klimat-
påverkan. Utöver ett icke effektivt utnyttjande av den befintliga järnvägsinfrastrukturen 
är ansvaret för kombiterminaler delvis otydligt. Att samhälls- och infrastrukturplane-
ringen delvis sker på regional nivå kan begränsa klimateffektiva logistiklösningar. 
Ytterligare ett hinder utgörs av att EU-direktiv om utvecklingen av järnvägar inte 
implementeras i samma takt i alla medlemsstater. Slutligen kan bristande flexibilitet och 
samarbete hos transportköpare och transportföretagen innebära ett hinder för logistik- 
och transportupplägg klimatanpassas.  

Vad det gäller överflyttning mellan trafikslagen finns det störst potential för över-
flyttning av långa lastbilstransporter till järnvägsanknutna kombitransporter. Det finns 
lite litteratur om överföring till sjöfart ur ett klimatperspektiv. Överflyttningspotentialen 
begränsas av att en stor andel av vägtransporterna är för korta för att flyttas över till 
mindre klimatpåverkande trafikslag.  

Marknadsaktörerna anpassar sig och vidtar åtgärder för att minska klimatpåverkan inom 
respektive trafikslag, vilket delvis leder till överflyttningar. Det övergripande klimat-
politiska målet är dock inte överflytning mellan trafikslagen utan att reducera utsläppen 
av växthusgaser.  
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5 Internationell exposé – persontransporter 
Utgångspunkten för den internationella exposén har varit att göra en översikt över 
europeiska och andra internationella erfarenheter av överflyttningspotentialer mellan 
trafikslagen för att minska klimatpåverkan. I den här sektionen som behandlar litteratur 
över persontransporter har en uppdelning gjorts mellan kortväga (lokala och regionala) 
och långväga (interregionala och landsöverskridande) transporter.  

 
5.1 Identifiering av åtgärder   
För persontransporter finns det flera åtgärder som föreslås för att minska klimatpå-
verkan. En stor del handlar om att effektivisera bränsleförbrukningen, använda förny-
bara bränslen, utveckla nya tekniska lösningar eller på andra sätt uppnå förbättringar 
inom respektive trafikslag (Chatterjee et al., 2006, Hensher, 2008, Schafer, 2000). 
Tekniska förbättringar och effektiviseringar inom respektive trafikslag kan leda till lägre 
kostnader vilket i sin tur kan generera överflyttning. Här följer en översikt av de mest 
frekventa åtgärderna. 

Biltransporterna är de transporter som flest åtgärder riktas mot eftersom dessa är de som 
står för den största andelen av koldioxidutsläppen från persontrafiken (Steinsland et al., 
2007). Förutom att öka bränslepriserna, vilket t.ex. kan ske genom en skatt, föreslås 
ytterligare åtgärder såsom stora förbättringar av kollektivtrafiken, informations-
kampanjer till allmänheten, cykelvänligare städer, förbättra företags resepolicy, åtgärder 
för att göra det mindre attraktivt för biltransporter samt investeringar i höghastig-
hetståg121 och magnetsvävtåg (Breimeier, 2002, Chatterjee et al., 2006, Mackett et al., 
2000, Massot et al., 2006, Steinsland et al., 2007). 

För att åstadkomma en överflyttning av främst flyg- och personbilstransporter lyfts en 
koldioxidbeskattning av bränsle fram som det effektivaste ekonomiska styrmedlet 
(ECMT, 2007, Hensher, 2008). Däremot är en skatt inte alltid tillräcklig för att få 
individer att göra de val som är bäst ur ett klimatperspektiv. En CO2-skatt kan behöva 
kompletteras med t.ex. en bränslestandard för att uppnå en högre potential att reducera 
CO2-utsläppen (JTRC, 2008a). Även trängselavgifter och avståndsbaserade vägavgifter 
har föreslagits som åtgärder (Chatterjee et al., 2006, Mackett et al., 2000). 

Frivilliga överenskommelser kan vara ett substitut eller ett komplement till styrmedel. 
Ett exempel som nämns är den överenskommelse som slöts 1998 mellan EU 
Kommissionen och europeiska, japanska och koreanska biltillverkareföreningar om att 
nya bilmodeller i genomsnitt skulle släppa ut 140g CO2/km år 2008/2009. Dessa 
överenskommelser menar författarna är att föredra framför skatter ur en makroekono-
misk synvinkel122 (T&M, 2008, Barker et al., 2007). Däremot är risken hög att endast 
måttliga mål sätts och att de deltagande aktörerna inte uppfyller överenskommelsen, 
trots att korrigerande åtgärder införts, som t.ex. sanktioner för dem som inte fullföljer 
överenskommelsen och att övervakning av systemet sker av en fristående aktör. Utfallet 
av frivilliga överenskommelser är av dessa skäl, i de flesta fall, inte lika effektivt som 
ett styrmedel (Carraro et al., 1999). Enligt Environmental Technologies Action Plan 
(ETAP) har den ovanstående överenskommelsen ännu inte fullföljts (ETAP, 2008).  

                                                 
121 Tåg som kan uppnå hastigheter runt 300 km/h (över 200 km/h) och som körs på specialbyggda spår. 
De Rus et al. (2007). 
122 Däremot kan man genomföra en skatteväxling, där ökade CO2-skatter leder till exempelvis minskade 
inkomstskatter, vilket leder till minskade negativa effekter på makronivå såsom arbetslöshet, BNP och 
priser. Barker et al. (2007).  
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5.2 Hinder och förutsättningar för implementering 
Som redovisats ovan finns det flera olika åtgärder att ta till för att stimulera en överflytt-
ning eller en effektivisering av persontransporter för att minska koldioxidutsläppen. 
Däremot är det inte helt lätt att genomföra dessa åtgärder utan att ta sig över vissa 
hinder. 

En viktig faktor när det kommer till framförallt överflyttning är individers beteende och 
hur man kan få människor att välja alternativa trafikslag. Faktorer som resekostnad, 
flexibilitet, ärende m.m. spelar in, men en av de viktigaste faktorerna är restiden. Enligt 
Massot et al. (2006) finns det ett stöd hos allmänheten i Paris och Lyon, där studien 
utförts, att vilja föra utvecklingen mot ett minskat bilberoende, men det förutsätter i 
dagsläget en utökning av individers restidsbudget och därmed även deras aktivitets-
mönster. Det är dock svårt att få individer att bryta ett vanebeteende. Väl utarbetade 
informationskampanjer kan påverka bilanvändandet, ifall det är i kombination med 
metoder som bl.a. mäter hushållens resvanor för att kunna minimera resberoendet och 
öppna upp för andra färdmedel (s.k. travel demand management). För att ändra beteen-
den handlar det mycket om att framkalla en positiv attityd till de alternativa färdmedlen, 
här spelar t.ex. värderingen av miljön in. Det har dock påpekats att det saknas omfat-
tande empirisk forskning om hur transporter påverkas av allmänhetens förändrade 
attityder (Gärling et al., 2003).  

En ytterligare förutsättning för att överflyttning ska ske är att det finns tilltalande 
alternativ. Det här kräver investeringar i kollektivtrafik och cykel- och gångbanor. 
Enligt en brittisk undersökning om potentialen för att överflytta kortare resor behöver 
cykelbanor öka både i kvantitet och i kvalitet för att bli attraktivare. Dessutom behöver 
gångbanor bli renare, mindre spruckna och säkrare. I kollektivtrafiken behöver bl.a. 
bussar ha bättre service, bättre täckning, bli snabbare och/eller billigare samt att även de 
blir säkrare (Mackett et al., 2000). 

Införandet av ekonomiska styrmedel är inte utan hinder heller, där t.ex. skatter ofta 
möter politiskt motstånd. En viktig faktor i det här sammanhanget rör osäkerheter: dels i 
prognoser, dels i värderingar (Gardner et al., 2002). Ett exempel är de stora osäkerheter 
som rör skadekostnaden av CO2 och de framtida effekterna av dessa utsläpp. Osäkerhet 
kan reducera vikten av styrmedel som har möjlighet att minska utsläppen effektivt på 
kort sikt och istället sätta fokus på att förhindra katastrofer i framtiden från att ske 
(JTRC, 2008a). Det finns även sociala och rättviseaspekter förknippat med regleringar 
som t.ex. begränsar bilanvändandet, vilket i sin tur också leder till huruvida vissa 
åtgärder är politiskt accepterbara eller inte (Massot et al., 2006).  

 
5.3 Potentialen för minskad klimatpåverkan genom överflyttning  
Kortväga transporter 
En rapport av Corbett et al. (2003) har jämfört luftföroreningar och CO2-utsläpp från 
passagerarfärjor med utsläppen ifrån landbaserade transporter123 i New York. Deras 
studie visar på att de flesta av snabbfärjorna med hastigheter över 30 knop, ca 56 km/h, 
ger större CO2-utsläpp än de landbaserade transporterna. Dessutom har de mycket högre 
utsläpp av luftföroreningar t.ex. kväveoxider och partiklar. Däremot visade det sig att 
den färjelinje som använder färjor med upptill 15 gånger större utrymmeskapacitet men 

                                                 
123 Beräkningar av landbaserade transporter har gjorts på genomsnittliga utsläpp från främst bil, SUV, tåg 
och buss.  
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som kör i lägre hastigheter, i det här fallet i genomsnitt 14 knop, och med hög belägg-
ning generar lägre CO2-utsläpp124 än de landbaserade alternativen. Viktigt att påpeka är 
att utsläppen av partiklar och kväveoxider fortfarande är markant mycket högre även för 
dessa färjor. Trenderna som fanns när studien gjordes visade på en ökad efterfrågan av 
snabbfärjor och författarna menar därför på att användningen av renare bränslen och 
utsläppsrenande tekniker måste införas för att nå miljömässig hållbarhet (Corbett et al., 
2003). För att bli ett bra alternativ ur klimatsynpunkt behövs hastigheterna hållas nere 
för att uppnå minskade CO2-utsläpp, det finns alltså en trade-off mellan hastighet och 
utsläpp. 

Steinsland et al. (2007) har gjort modellberäkningar över hur stor potential olika 
åtgärder har för att reducera persontransporternas CO2-utsläpp i Norge, se Tabell 5.1.  

 
Tabell 5.1  CO2-reducering efter införandet av olika åtgärder, från 2006 till 2020. 

Åtgärdsscenario CO2 reducering (%)

Dubblerat bränslepris 14,2 

Tredubblat bränslepris 23,5 

Halverade kollektivtrafiksavgifter 1,9 

Minskat antal parkeringar 0,8 

Utökad järnvägskapacitet 0,2 

Dubblering av bränslepriset  

50 % högre flygbiljetter 

Halverade kollektivtrafiksavgifter

17,7 

 Källa: Steinsland et al. (2007). 

 

Investeringar i järnvägen och kollektivtrafikförbättringar i Norge förväntas enbart ge 
blygsamma minskningar av CO2-utsläppen. Detta beror på att antalet personresor 
förväntas att öka kraftigt och att ovanstående investeringar snarare flyttar över 
fotgängare och cyklister än privatbilister till tågen och kollektivtrafiken. För att 
åstadkomma en rejäl minskning av CO2-utsläppen krävs en dramatisk ökning av 
personbilskostnaderna, men Steinsland et al. påpekar att denna åtgärd främst skulle leda 
till minskad mobilitet, och därmed lägre CO2-utsläpp, än överflyttning till alternativa 
trafikslag (Steinsland et al., 2007).  

En annan norsk rapport har gjort en sammanställning av dels norska, dels internationella 
studier125 om kollektivtrafiken och effekterna av bl.a. förändrade frekvenser, avgifter 
och restidsrestriktioner (Norheim et al., 2007). Elasticiteter för de olika åtgärderna 
presenteras i Tabell 5.2. 

                                                 
124 g/person-mile. 
125 Balcombe et al. (2004): Internationella studier, Johansen (2001): Norska studier, Ruud et al (2005): 
Norska och internationella studier. 
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Tabell 5.2  Efterfrågeelasticiteter baserat på olika studier. 

Ökad bussfrekvens Efterfrågeelasticitet

(Balcombe et al., 2004) 0,38 

(Johansen, 2001) 0,42 

(Ruud et al., 2005) 0,45 

Högre kollektivtrafiksavgifter Efterfrågeelasticitet

(Balcombe et al., 2004) -0,4 

(Johansen, 2001) -0,38 

(Ruud et al., 2005) -0,4 

Ökad restid Efterfrågeelasticitet

Buss (Balcombe et al., 2004) -0,4 till -0,6 

Tåg (Balcombe et al., 2004) -0,6 till -0,8 

 Källa: Norheim et al. (2007). 

 

Från tabellen ovan går att utläsa att en ökning av bussfrekvensen med 10 % skulle leda 
till en ökning av antalet bussresenärer med 3,8–4,5 %, medan en 10 procentig ökning av 
kollektivtrafikens biljettpriser skulle generera ett bortfall på ca 4 %. Restiden är en 
viktig faktor. Ifall restiden med buss respektive tåg minskar innebär det en relativt stor 
ökning av efterfrågan. Skillnaden mellan tåg och buss förklaras sannolikt av att tågresor 
i genomsnitt är längre än bussresorna (Norheim et al., 2007). 

En dansk studie från Transportrådet har testat effekterna av att införa gratis kollektiv-
trafik. Detta skulle innebära en kostnad för staten på ca 10,7 miljarder DKK, men skulle 
generera positiva effekter på t.ex. miljön, trängseln och mobilitet. Överflyttning till 
kollektivtrafiken förväntas komma främst från cyklister och fotgängare samt nya 
resenärer. Av överflyttningen till kollektivtrafiken är det endast 20 % som förväntas 
komma från biltrafiken. Däremot menar författarna att dessa effekter kan nås genom 
betydligt billigare åtgärder, där de t.ex. har förslagit ett åtgärdspaket för Köpenhamn. 
Åtgärdspaketet innebär bl.a. sänkta biljettpriser och ett ökat kollektivtrafiksutbud 
(Rohmann et al., 2006). 

Det har gjorts en rapport av Muller et al. (2004) som behandlar överflyttningspoten-
tialen inom EU. Där redovisas beräkningar som pekar på att 1 000 personkilometer 
(pkm) som flyttas från personbilar till tåg skulle ge en minskad klimatpåverkan 
värderad till 11,4 euro (Muller et al., 2004).  

Rapporten av Massot et al. (2006), som nämnts tidigare, utför modellberäkningar som 
bl.a. baseras på undersökningar om resvanorna i storstäderna Paris och Lyon. Här 
belyses också vikten av restiden. Massot et al. visar med sina modeller att om en 
individs restidsbudget fördubblas kan det leda till en minskning av bilresandet med 
upptill 37 % i Paris (27 % för Lyon). Detta tack vare att det möjliggör en ökad potential 
för överflyttningar till alternativa trafikslag, i det här fallet till cykel, kollektivtrafik 
och/eller gång. Vidare lyfts det fram att en tjugofemprocentig ökning av en individs 
restidsbudget är mer realistiskt, vilket skulle generera en överflyttning från resor med 
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personbilar till alternativa trafikslag med 16 % i Paris126 (12% för Lyon). Studien visar 
även att ifall målet är att reducera bilresorna är det effektivast att göra det mindre 
attraktivt att köra bil i tätorter, t.ex. genom att minska antalet parkeringar, följt av en 
utveckling av de alternativa transportmedlen. (Massot et al., 2006) 

Mackett et al. (2000) har sammanställt information från olika undersökningar för att se 
på potentialen att reducera korta personbilsresor i Storbritannien. I studien definierat 
som resor under 8 km. Resultaten som kan ses i Tabell 5.3 visar på att potentialen är 
relativt begränsad.  

 
Tabell 5.3  Överflyttningspotential i Storbritannien. 

Åtgärd Reducerade bilresor ( % ) Reducerat antal 
fordonskilometer ( % ) 

Kampanjsatsningar för ökat 
bussresande 14 4 

Överflyttning från bil till cykel 1,5 0,3 

Överflyttning från bil till gång 3 0,4 

Alla åtgärder 22 5-6 

 Källa: Mackett et al. (2000). 

Den maximala överflyttningen skulle ske ifall alla åtgärder som identifierats av 
respondenterna infördes. Vilket har uppräknats till nationellnivå och uppskattats till att 
minska antalet fordonskilometer med 5–6 %. Dessa åtgärder skulle även leda till 
minskad klimatpåverkan, framförallt överföringarna till cykel och gång. Däremot finns 
det inga beräkningar på hur mycket CO2 som dessa åtgärder kan tänkas reducera.  

I Storbritannien har det gjorts utvärderingar av den trängselavgift som infördes i 
London år 2003. Basavgiften var 5 pund vid införandet men höjdes till 8 pund under år 
2005, två år senare utökades dessutom området för trängselavgiften (Evans, 2007). 
Studier visar att de största effekterna kom under det första året som följde efter att 
avgiften införts och att den största vinsten är minskade restider. Utsläppen av CO2 
minskade med 16 % mellan 2002 och 2003 och med 6,5 % i det utökandet området 
mellan 2006 och 2007 (TfL, 2004, TfL, 2008). Samhällsvinsterna av CO2-reduceringen 
har beräknats till 2 miljoner pund/år (Evans, 2007). Även fast att minskningen har 
avtagit efterhand har den första trafikreduktionen ändå bibehållits och totalt har antalet 
fordon som passerar genom tullarna reducerats med 16 % sedan 2002 (TfL, 2008). I 
samband med införandet av trängselavgiften infördes även en ökning av busskapaci-
teten. Utvärderingarna visar på en ökad beläggningsgrad för bussar, likväl som annan 
kollektivtrafik som t.ex. tunnelbanan, samt minskade restider tackvare den minskade 
trängseln. Däremot är det svårt att härleda vikten av den ökade kapaciteten och trängsel-
avgiften till det ökade bussåkandet då trenden redan innan införandet visade på ett ökat 
utnyttjande av kollektivtrafiken. Transport of London har dock gjort en uppskattning att 
trängselavgiften har bidragit med upp till hälften av den ökade beläggningsgraden (TfL, 
2004, TfL, 2008). Införandet av trängselavgiften i det utökade området år 2007 har lett 
till en minskning av bilanvändandet inom detta område med 30 %. Av dessa resenärer 
uppskattas de flesta ha bytt till andra färdmedel (TfL, 2008).  

                                                 
126 Nioprocentig minskning av den körda distansen.  
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Chatterjee et al. (2006) har tagit fram fyra alternativa scenarion, baserade på olika 
samhällsförändringar fram till 2030 i Storbritannien, för att beräkna vad införandet av 
olika åtgärder kan åstadkomma. Ett av scenariona har de benämnt ”Globalt hållbarhets-
scenario”. Detta scenario innebär bl.a. en rejäl förbättring av fordons effektivitet, ett 
oljepris på 30 dollar per fat127, stora kollektivtrafikinvesteringar och en trängselavgift i 
alla stora städer. Det här scenariot antas innebära att trafiken kommer att öka med 36 %, 
men att införandet av de givna åtgärderna skulle ge en CO2-minskning på 19 %. 
Sammanfattningsvis visar resultaten från deras modellberäkningar att trängselbaserade 
vägavgifter i sig kan reducera trafikflödena effektivt, men att även kombinationer av 
t.ex. ökade bränslekostnader och investeringar i kollektivtrafik också har en potential att 
stabilisera tillväxten av transporter och trängsel (Chatterjee et al., 2006).  

Hensher (2008) har simulerat flera tänkbara styrmedel och regleringar i storstads-
området Sydney. Dessa inkluderar en differentierad vägavgift, dubblerad bussfrekvens, 
halvering av tåg- och busspriser, en CO2-skatt på bränsle samt en effektivisering av 
bränsleförbrukningen på 25 %. Åtgärder för att göra kollektivtrafiken attraktivare, 
genom dubblerad frekvens och halverade tåg- och busspriser. Resultatet visar på att det 
endast ger en liten minskning av CO2-utsläppen. Hensher menar på att de betraktade 
ekonomiska styrmedlen maximalt kan få till stånd en minskning av CO2-utsläppen med 
5 % till 2015128. En CO2-skatt anses vara det främsta styrmedlet, vid en sammanvägning 
av bl.a. kostnadseffektivitet och fördelningseffekter. Däremot när det gäller en överflytt-
ning till andra trafikslag visar simuleringen att en differentierad vägavgift129 är den 
effektivaste åtgärden, medan en effektivisering av bränslet ger största energieffektivi-
sering samt är relativt kostnadseffektivt. Effektiviseringen skulle leda till ökat antalet 
bilar och fordonskilometer. Det framgår dock inte av Henshers artikel i vilken storleks-
ordning som trafiken skulle öka i förhållande till effektiviseringarna. Totalt sett fram-
hävs att en kombination av ekonomiska styrmedel tillsammans med tekniska innova-
tioner är att föredra. Hensher förespråkar en kombination av en differentierad vägavgift 
och effektivisering av bränsleförbrukningen, som skulle ge en prognostiserad minskning 
av CO2-utsläppen med 15 % till 2015130. Sammanfattningsvis är tekniska lösningar 
sannolikt mer genomförbara än en politisk implementering av ett styrmedel. Dessutom 
är tekniker mer generella och därmed lättare att spridda globalt. Hensher konstaterar att 
även ifall generella slutsatser kan dras utifrån vilka styrmedel som har störst potential 
att reducera CO2, är de kvantifierade resultaten från simuleringarna starkt beroende av 
lokala förutsättningar och sammansättningen av olika trafikslag.  

 
Långväga transporter 
Vid längre regionala och landsöverskridande resor är höghastighetståg ett alternativt 
färdmedel. Det har gjorts flera modellberäkningar och utvärderingar av olika höghastig-
hetstågsprojekt i: Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Schweiz, Spanien, 
Storbritannien, Tyskland, Japan, Australien, USA och Kanada. Många av dessa är 

                                                 
127 Vilket är relativt lågt jämfört med priset år 2006 på ca 60 dollar per fat, Energiläget 2007, 
Energimyndigheten (2007). 
128 TRESIS, simuleringsprogram applicerat på Sydney med hänseende på implementering år 2010 och 
utsläppsreducering fram till 2015, CO2-skatten antas vara 0,2544 australiska dollar/l som motsvarar ca 
1,35 kr/l. Vilket kan jämföras med CO2-skatten på bensin i Sverige idag som är 2,34 kr/l exkl. moms, 
SIKA (2008d) Vilken koldioxidskatt krävs för att nå framtida utsläppsmål? SIKA PM. Statens institut för 
kommunikationsanalys.  
129 0,01 australisk dollar/km. 
130 Vägavgift: 0,05 australiska dollar/km, Bränsleeffektivisering: 15 %. 
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gjorda under 1980-talet eller tidigt 1990-tal och har oftast inte tagit med klimataspekten 
i sina beräkningar. Nedan redovisar vi de exempel som vi ansett vara mest relevanta för 
syftet. (Se bilaga 7 för Utvecklingen av trafiksystemet för höghastighetståg). 

Det första exemplet avser höghastighetståget mellan Paris och Bryssel. De Rus (2008) 
redovisar beräkningar på de externa kostnaderna för höghastighetståget samt för 
konkurrerande trafikslag. Dessa uppgår till 10,4 euro/1 000 pkm för höghastighetståget, 
vilket knappt motsvarar en fjärdedel i jämförelse med de externa kostnaderna för bil på 
43,6 euro, respektive flyg, 47,5 euro. Viktigt att notera är att tågets fördel över flyget 
avtar ju längre transporterna är, vilket beror på att den största klimatpåverkan från flyg 
sker vid start och landning131.  

Vidare har det gjorts utvärderingar av franska TGV:s (Train à Grande Vitesse) 
höghastighetstågsförbindelse mellan Valence och Marseille som blev klar 2003. Det är 
en sträcka på 250 km och som kostade 4,36 miljarder euro att bygga. Enligt utvärde-
ringar, baserade på bl.a. antaganden om flygets och bilars utsläpp av CO2, har den nya 
tåglinjen minskat CO2-utsläppen med 400 000 ton under 2003. Av dessa beräknas två 
tredjedelar bero på reducerat antal flygresor och den resterande tredjedelen från 
minskade bilresor (Taroux, 2008-09-15). 

I Spanien har höghastighetstågen funnits sedan 1992 och har lett till stora överflytt-
ningar från framförallt flyget och de konventionella tågen. De olika trafikslagens 
marknadsandelar på sträckan mellan Madrid och Sevilla visas i Tabell 5.4. Som tabellen 
visar har höghastighetståget tagit stora marknadsandelar, främst på bekostnad av 
konventionella tåg och flyg men även bilresorna har minska något (de Rus et al., 1997).  

 
Tabell 5.4  Marknadsandelar före och efter höghastighetstågen på  
sträckan Madrid–Sevilla .132 

Trafikslag 1991 (%) 1996 Prognos (%)

Höghastighetståg - 41,3 

Bil 52 40,5 

Konventionella tåg 14,2 2,8 

Flyg 25,1 10,1 

Buss 8,7 5,3 

Totalt 100 100 
 Källa: de Rus et al. (1997). 

 

Restiden med tåg på sträckan Madrid–Sevilla har sedan introduktionen av höghastig-
hetstågen minskat med 3 timmar och 25 minuter. Flyget är fortfarande det snabbaste 
transportmedlet även om väntetider och anslutningsresor till och från flygplatsen 

                                                 
131 Flygets CO2-utsläpp minskar från 134 g/platskm för en flygresa på 500 km, till 89 g/platskm när 
distansen ökar till 1500 km. van Essen, H., Bello, O., Dings, J. & van den Brink, R. (2003) To shift or not 
to shift, that's the question  
The environmental performance of the principal modes of freight and passenger transport in the policy-
making context. Delft, CE Delft. 
132 Total sett har passagerarantalet under dessa år ökat från 2 762 300 till 3 477 100, dvs. med nästan 
26 %. De Rus et al. (1997). 
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inkluderas. Däremot är biljetterna billigare för höghastighetstågen än för flyget, vilket 
till stor del förklarar flygets drastiska förlust av marknadsandelar133. Vidare har 
författarna gjort en samhällsekonomisk utvärdering av höghastighetstågen som 
föreslagits i Storbritannien, där de påpekar att det först och främst är tidsbesparingarna 
som står för samhällsnyttan (de Rus et al., 1997).   

I Tyskland satsar Deutsche Bahn på en strategi, Netz-21, för att separera persontrafiken 
från godstrafiken, i de viktigaste korridorerna, genom att skapa prioritetsnät för höghas-
tighets- och godståg, se Figur 5.1 nedanför. Syftet är att öka kapaciteten i nätet för att 
kunna ta emot den förväntade ökningen i efterfrågan av person- och godstrafiken. 
Prioritetsnätet för höghastighetståg kommer efter full implementering att uppgå till ca 
4 000 km. Därtill kommer ett prioritetsnät för pendeltågstrafiken i storstadsregionerna 
med en längd av ca 2 000 km. Sammanlagd kommer de prioriterade näten att omfatta en 
banlängd av 10 500 km när även prioriteringsnätet för godståg räknas in. Detta 
motsvarar ungefär en tredjedel av det tyska bannätets totala längd (Jänsch, 2003). Det 
här projektet förutsätter byggandet av flera nya höghastighetslinjer. 

 

 
                                                            Källa: Jänsch (2003). 

Figur 5.1  Netz 21 – målscenario. Röda linjer anger banor med prioritet för höghastighetståg, blåa 
linjer visar banor med prioritet för godståg 

 

                                                 
133 Uppgifter över marknadsandelarna finns även för 2000, men där skiljer sig bas siffrorna från De Rus et 
al. (1997) för 1991 och olika tågtyper är inte heller särskilda vilket försvårar jämförandet. Nelldal et al. 
(2003) Europakorridoren – ett bredband för fysiska transporter – utbud, prognoser och samhällsekonomi.  
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När det kommer till den samhällsekonomiska lönsamheten för investeringar i höghastig-
hetståg beror den på de lokala förhållandena. Det är dessa förhållanden som avgör 
viktiga faktorer som tidsvinster, reducerad trängsel och utsläpp från konkurrerande 
trafikslag. Efterfrågan och passagerarnas vilja att betala är två andra viktiga faktorer för 
den samhällsekonomiska lönsamheten. De Rus et al. (2007) uppger att det krävs många 
passagerare med hög betalningsvilja för att uppnå lönsamhet för en investering i 
höghastighetståg (de Rus et al., 2007). Beräkningarna visar på att underlag av minst 
6 miljoner passagerare årligen krävs för att motivera en utbyggnad av ett höghastig-
hetsnät. Konstruktionen av en höghastighetsbana innebär stora kostnader. Den genom-
snittliga kostnaden för att bygga en 500 km lång höghastighetsbana i Europa ligger på 
ungefär 18 miljoner euro/km, dvs. ungefär 9 miljarder euro för hela sträckan på 500 km. 
Detta är en estimerad kostnad baserad på genomsnittet i Europa, men kostnaderna 
varierar kraftigt mellan 9–40 miljoner euro/km. I beräkningarna har de Rus inte tagit 
med kostnaden för landplanering och byggandet av tågstationer (de Rus, 2008, de Rus 
et al., 2007). De Rus et al. (2007) anser att det är svårt att se en lönsamhet för höghas-
tighetståg i europeiska länder med låg befolkningstäthet och som ligger långt ifrån 
knutpunkterna i Europa: i alla fall om inte hänsyn tas till andra trafikslags miljöpå-
verkan och att flaskhalsar i infrastrukturen löses upp. Det är med andra ord viktigt att ta 
med externaliteterna vid utvärderingen av en utbyggnad av ett höghastighetsnät. Klimat-
påverkan är en externalitet att ta hänsyn till både vid konstruktionen så väl som när 
tågen väl är i drift då energiförbrukningen är en orsak till klimatpåverkan som beror av 
den energimix som används (de Rus, 2008). Baserat på uppgifter från van Essen (2003) 
har de Rus et al. (2007) gjort en tabell över energikonsumtionen och CO2-utsläppen för 
olika trafikslag, se Tabell 5.5.  

 
Tabell 5.5  Energikonsumtion och CO2-utsläpp från olika trafikslag med antagande om full 
beläggning. 

Trafikslag Energikonsumtion 
MJ/platskm CO2-utsläpp (g/platskm) 

Bensinbil (på motorväg) 0,47 34 

Dieselbil (på motorväg) 0,34 25 

Passagerarflyg (500km) 1,8 134 

Konventionella tåg 0,22 – 

Höghastighetståg 0,53 – 
Källa: Van Essen et al. (2003)/De Rus et al. (2007). 

 

Enligt Tabell 5.5 kräver höghastighetståg mer än dubbelt så mycket energi i MJ/platskm 
som konventionella tåg, vid antagandet om full beläggning. Tidigare erfarenheter visar 
att höghastighetståg har högre beläggning, t.ex. har TGV en beläggningsgrad på 67 %, i 
jämförelse med konventionella tåg som har en genomsnittlig beläggning på ca 40 %. 
Intressant att påpeka är att höghastighetstågen i jämförelse med bil också kräver mer 
energi och därmed större CO2-utsläpp som visas i tabellen, men även i det här fallet 
spelar beläggningsgraden in och den tenderar att vara högre för höghastighetståg än för 
bilresor. Även om energiåtgången varierar är det energikällan som är den viktigaste 
faktorn för att minimera klimatpåverkan.  
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Andra undersökningar visar på att energiförbrukningen är mindre vid resor med 
höghastighetståg än med bil. Deutsche Bahn redovisar följande specifika energiför-
brukningar och CO2-utsläpp/pkm för 2007 för olika trafikslag, se Tabell 5.6. I detta fall 
så har Deutsche Bahn utgått ifrån de faktiska, genomsnittliga beläggningsgraderna i 
jämförelse med de Rus et al. (2007) som antagit full beläggning.   

 
Tabell 5.6  Energiförbrukning och CO2-utsläpp i Tyskland vid faktisk medelbeläggning. 

Långväga persontrafik Energiförbrukning (liter 
bensinekvivalenter) 

CO2-utsläpp (g/pkm) 

Järnväg 2,8 49 
Bil 6,2 140 
Flyg 8,0 189 
Långfärdsbuss 1,4 31 

Kortväga persontrafik Energiförbrukning (liter 
bensinekvivalenter) 

CO2-utsläpp (g/pkm) 

Järnväg 4,4 79 
Bil 6,0 138 
Buss 3,3 72 

Källa: Deutsche Bahn (DB, 2008) 

I samma riktning pekar resultaten av tre fallstudier i Spanien som nedanstående Tabell 
5.7 redovisar. Tabellen visar energiförbrukningen och CO2-utsläppen per passagerare 
för resor med flyg, bil, konventionellt tåg samt höghastighetståg i tre förbindelser i 
Spanien: Madrid–Sevilla, Madrid–Barcelona och Madrid–Toledo. Undersökningen av 
Alvarez Garcia (2007) har också tagit hänsyn till faktiska beläggningsgrader134. Vidare 
har författaren tagit med avstånden för de olika transportmedlen samt tagit i beaktande 
vilka tåg- respektive flygplanstyper som används i de aktuella förbindelserna.  

                                                 
134 Förutom för bilar där en estimerad beläggningsgrad används. 
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Tabell 5.7  Energiförbrukning och CO2-utsläpp per passagerare. 

Trafikslag Sträcka Energiförbrukning (kWh) CO2 (kg) 

Flyg Madrid–Sevilla (448km)  188 58,1 

 Madrid–Barcelona (528km) 217 67,1 

Bil Madrid–Sevilla (533km) 243,1 54,1 

 Madrid–Barcelona (621km) 283,3 63,1 

 Madrid–Toledo (88km) 25,8 5,8 

Konventionellt tåg Madrid–Sevilla (571km) 46 12,1 

 Madrid–Barcelona (708km) 63 16,4 

 Madrid–Toledo (90km) 6 1,7 

Höghastighetståg Madrid–Sevilla (471km) 33 8,8 

 Madrid–Barcelona (627km) 50 13,1 

 Madrid–Toledo (75km) 5 1,3 

        Källa: Alvarez Garcia (2007). 

 

Undersökningen inkluderar dessutom anslutningsresor med bil till och från stationerna 
respektive flygplatserna. Beräkningen av emissionerna för järnvägen baseras på den 
faktiska primärenergimixen i Spanien, som till en större del än den svenska baseras på 
fossila bränslen. Tabell 5.7 visar att de specifika CO2-utsläppen per passagerare minskar 
med ca 80% om resan sker med höghastighetståg istället för bil och över 80 % om resan 
sker med höghastighetståg istället för flyg. Även om tåget skulle antas ha en mycket låg 
beläggning av endast 20 % skulle flyget ändå inte slå höghastighetståget ens vid full 
beläggning. Detta åskådliggör de (positiva) klimateffekter som en överflyttning kan 
tänkas ge i korridorer där satsningar på höghastighetståg har gjorts (Alvarez Garcia, 
2007). En viktig faktor som avgör potentialen för minskad klimatpåverkan är ifrån vilka 
trafikslag som resenärerna överflyttas. Så länge avgifter och skatter inte täcker de 
sociala kostnaderna på marginalen för de trafikslag som överflyttningen sker ifrån, 
kommer överflyttningen till höghastighetståg ses som en positiv nytta för samhället (de 
Rus, 2008).  

En alternativ åtgärd som undersökts i Tyskland är en överflyttning till magnetsvävtåg. I 
Tabell 5.8 jämförs energiförbrukningen per kvadratmeter utnyttjbar yta i ett konventio-
nellt höghastighetståg (ICE3) och ett magnetsvävtåg (Transrapid) vid olika hastigheter. 
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Tabell 5.8  Energiförbrukning i kWh/m2 över en sträcka av 100 km. 

Hastighet ICE-3 
(höghastighetståg)

Transrapid 
(magnetsvävtåg) 

150 km/h 2,4 2,7 
200 km/h 2,8 3,1 
250 km/h 3,3 3,5 
300 km/h 4,0 4,1 
330 km/h 4,6 4,5 
350 km/h 5,0 4,7 
400 km/h  5,6 
450 km/h  6,4 

                                                             Källa: Breimeier (2002). 

 

Enligt utvärderingen av förslaget skulle införandet av magnetsvävtåg leda till ökad 
energiförbrukning upp till hastigheter av ca 300 km/h jämfört med höghastighetståg. 
Vid hastigheter av 330 km/h eller mer, där magnetsvävtåg skulle kunna ha en fördel 
gentemot konventionella höghastighetståg när det gäller energiförbrukningen, talar dock 
en sämre driftsekonomi och den lägre systemkapaciteten fortfarande mot magnetsvävtåg 
(Breimeier, 2002). Det har även gjorts jämförelser mellan höghastighetståg och 
magnetsvävtåg för sträckan Shanghai–Peking. Av studien framkommer bl.a. att 
magnetsvävtåg åtminstone i teorin förbrukar mindre energi än höghastighetståg  
(Liu et al., 2007). 

 
5.4 Slutsatser 
Den genomgångna litteraturen för persontransporter har enbart avsett internationella 
studier och rapporter. Svensk litteratur har behandlats i ett annat delprojekt, se bilaga 2. 
Tabellerna på nedanstående sidor visar en sammanfattning av de studier som kvanti-
fierat potentialen för CO2-reduceringar. Det är viktigt att poängtera att även ifall vissa 
slutsatser kan dras och tas lärdom av, så påverkar de lokala omständigheterna utfallen. 
Just när det gäller överflyttningspotentialer beror de bl.a. på uppdelningen av 
marknaden mellan de olika trafikslagen.  

Effekten på CO2-utsläppen beror till stor del på mellan vilka trafikslag som överflytt-
ningen sker. Det är alltså inte entydigt vilka överflyttningar som är gynnsamma för 
klimatet om man enbart tittar på trafikslag. För att kunna uttala sig om CO2-utsläppen 
per personkilometer är det nödvändigt att ta hänsyn till beläggningsgraden. Utöver 
beläggningsgrad är det även avgörande för CO2-utsläppen vilken energikälla som 
används. Generellt ger överflyttning från bil till kollektivtrafik minskade CO2-utsläpp.  

De flesta studier behandlar överflyttning från bil alternativt flyg samt effektiviseringar 
för framförallt bilar. Det finns en potential att flytta över transporter till andra trafikslag 
men den anses vara svårt att förverkliga med hänsyn till individernas och hushållens 
bilberoende. Förändrade samhällsstrukturer och attityder skulle krävas. I en studie av 
TØI förväntas drastiska kostnadsökningar för biltransporter främst leda till minskad 
mobilitet men inte till överflyttningar till andra trafikslag.  

Effektiviseringar av bilar bidrar till att klimatpåverkan per fordon minskar, men även till 
att det blir billigare att använda bilen. Detta leder till ett ökat utnyttjande och även 
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nygenerering av trafik. Effekten på de totala utsläppen av CO2 kan med andra ord helt 
eller delvis motverkas av den ökande trafiken.  

För kortväga persontransporter som t.ex. flyttas från bil till cykel och gång resulterar 
självklart i minskade CO2-utsläpp. För dessa transporter kombineras oftast flera åtgärder 
för att begränsa bilanvändandet och ge incitament till att använda kollektivtrafik, cykel 
samt gång. Åtgärderna samverkar för att minska klimatpåverkan.  

För långväga transporter bidrar även överflyttningar från flyg till konventionella samt 
höghastighetståg till minskade utsläpp. I de studier som avser höghastighetståg 
diskuteras framförallt restidvinster, men även de investeringarna som krävs och deras 
samhällsekonomiska lönsamhet. Mindre fokus ligger på klimatfrågan. Det finns dock 
potential för att minska utsläppen genom överflyttning från flyg till höghastighetståg 
och delvis konventionella tåg. Biljettpriserna är en avgörande faktor för att överflytt-
ningen ska genomföras.  

Det finns vissa hinder och förutsättningar för införandet av de åtgärder som tagits upp i 
litteraturöversikten som t.ex. direkta implementeringshinder där det för ekonomiska 
styrmedel kan finnas ett politiskt motstånd. Vidare är det svårt att förändra individers 
resvanor och få individer att välja det transportmedel som är optimalt ur ett klimat-
perspektiv. Flera studier tar upp restidsbudgeten som en begränsande faktor för 
överflyttning. Det handlar inte enbart om själva transporttiden utan även väntetider, risk 
för förseningar m.m. En annan faktor som finns är åtgärder som motverkar överflyttning 
från bilresor, t.ex. förbättrad framkomlighet för bilar, höjda kollektivtrafikspriser och 
försämrad frekvens.  

För att uppnå målet att reducera persontransporternas klimatpåverkan så är det främst en 
kombination av flera olika åtgärder som förespråkas. Överflyttning till trafikslag med 
lägre CO2-utsläpp per personkilometer är en effekt av olika åtgärder. Överflyttnings-
potentialen varierar för kortväga respektive långväga transporter, där det finns fler 
överflyttnings alternativ för kortväga resor. Där kan överflyttning ske till kollektivtrafik, 
cykel och gång, medan för de långväga transporterna gäller framförallt överflyttning 
från bil och flyg till höghastighetståg.  

 

 



 

 

Tabell 5.9  Översikt av klimatpolitiska åtgärder, potential för överflyttning och CO2-minskning i litteraturgenomgången för persontransporter. 

Styrmedel och investeringar 

Marknadsaktörernas 
/Resenärernas  
anpassningar och åtgärder 

Generar 
överflyttning 

Potential för 
CO2 minskning 

Kostnad Källa 

Regleringar och information      

Kampanj för ökat bussresande - Ja 4 % reducering 
av antalet fkm – Mackett et al. (2000) 

135Storbritannien 

Överflyttning bil → cykel - Ja 0,3 % (fkm) – Ibid 

Överflyttning bil → gång - Ja 0,4 % (fkm) – Ibid 

Överflyttning bil → tåg - – – 

CO2-
reduceringar 
värda 11,4 €/

1000 pkm 

Muller et al. (2004)136 
EU 

Reducerat antal parkeringar i 
centrum (mindre attraktivt att ta bilen)  - Delvis 0,8 % – Steinsland et al. 

(2007)137 Norge 

Gratis kollektivtrafik 20 % av överflyttningarna från 
bil. Ja – – Rohmann et al. (2006) 

Danmark 

 

 

 

                                                 
135 Enkätundersökning 
136 Sammanställande analys av befintliga studier och undersökningar 
137 Modellberäkning 



 

 

Tabell 5.9  forts 

Styrmedel och investeringar 

Marknadsaktörernas 
/Resenärernas  
anpassningar och åtgärder 

Generar 
överflyttning 

Potential för 
CO2 
minskning/år 

Kostnad Källa 

Ekonomiska styrmedel      

Bränsleeffektivisering (25 %) Delvis: till bil 21 % – Hensher (2008)138 
Australien 

Ca 1,35 kr/liter Delvis: från bil 5 % – Ibid 

CO2-skatt Bil 

 

Tredubblat bränslepris Delvis: från bil 23,5 % – Steinsland et al.(2007) 

Trängselavgift Reducerat antal bilresor Ja 16 % 
 CO2 
reduceringar 
värda 2 M£ 

(2008a) Evans (2007) 
Storbritannien 

Investeringar      

Kollektivtrafik Halverade kollektivtrafikavgifter Delvis 1,9 % – Steinsland et al. (2007) 

Konventionell järnväg  Delvis 0,2 % – Ibid 

Flyg → Höghastighetståg Ja ca 80 %/ 
passagerare 

– Alvarez Garcia 
(2007)139 Spanien 

Bil → Höghastighetståg Ja ca 80 %/ 
passagerare 

– Ibid 

Höghastighetståg 

Ny linje Valence–Marseille Ja 
400 000 ton 

Investerings
-kostnad   

4,63 mdr €  

Taroux, 2008-09-15 

Frankrike 

                                                 
138 Modellberäkning 
139 Empiriskstudie 



 

 

Tabell 5.9  Forts 

Åtgärd 
Marknadsaktörernas 
/Resenärernas  
anpassningar och åtgärder 

Generar 
överflyttning Potential för CO2 minskning 

Kostnad Källa 

Övrigt      

Globalt hållbarhets scenario 
– 

– 19 % – Chatterjee et al. 
(2006)140 
Storbritannien 

                                                 
140 Modellberäkning 
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Regeringsuppdrag 

 
Uppdrag att kartlägga potentialen för överflyttning av person- och 
godstransporter mellan trafikslag  
 

Regeringens beslut 
Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen och Statens institut för 
kommunikationsanalys (SIKA) ska kartlägga möjligheter till överflyttning av person- och 
godstransporter mellan trafikslag som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser, 
energieffektivisering och som bedöms kunna vara samhällsekonomiskt lönsamma. Med 
utgångspunkt i nu gällande transportpolitiska principer ska kartläggningen omfatta potentialer 
för den kommande planeringsperioden med en utblick mot 2040 och beskriva vilka åtgärder 
som krävs för att tillvarata respektive potential. Kartläggningen bör omfatta såväl information 
från relevant forskning som från transportmarknadens aktörer. Vid uppdragets genomförande 
ska samverkan ske med statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).  

 

Frågor som bör belysas i en utredning är bland annat dessa: 

 

Finns det idag överflyttningspotentialer som leder till minskad klimatpåverkan och ökad 
samhällsekonomisk effektivitet? Hur stora är i sådana fall dessa potentialer och mellan vilka 
trafikslag?  

Vilka hinder föreligger för att överflyttningspotentialen nyttjas? Vilka åtgärder krävs för att 
få till stånd en effektiv överflyttning? Hur påverkas de offentliga finanserna av åtgärderna? 

Vilka åtgärder för överflyttning mellan trafikslagen, till exempel olika typer av 
infrastrukturåtgärder, är mest kostnadseffektiva för att reducera CO2-belastningen? Vad blir 
approximativt kostnaden per inbesparat ton koldioxid med olika åtgärder? 

Hur påverkas Sveriges elberoende och energiförbrukning och vilka samhällsekonomiska 
konsekvenser får det om potentialerna för överflyttning och energieffektivisering får 
genomslag?  

 

I utredningen ska framgå vilka antaganden som görs om trafikmönster, transportströmmar, 
trafikökningar, andelen förnybar energianvändning inom olika trafikslag m.m. Utredningen 
ska också omfatta känslighetsanalyser vilka bland annat bör omfatta olika prisnivåer på 
drivmedel. 

 

SIKA ska samordna uppdraget och sammanställa en för myndigheterna gemensam rapport. 
 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2008. 
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Skälen för regeringens beslut 
Ett viktigt underlag för att styra statliga investeringsmedel till effektiva åtgärder är att få en 
bild av hur de olika trafikslagen kan samverka för person- och godstransporter. SIKA, 
Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen bör mot denna bakgrund utreda 
potentialen för och åtgärdskostnaden av överflyttningsmöjligheter som bidrar till minskad 
klimatpåverkan, energieffektivisering och samtidigt bedöms vara samhällsekonomiskt 
lönsamma.  

 

På regeringens vägnar 

 

Åsa Torstensson 

 

    Magnus Axelsson 
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Delprojekt 

 
De myndigheter som fick Regeringsuppdraget bestämde att projektet delas in i ett antal 
delprojekt. VTI:s delprojekt är understrukna.   

1. Kartläggning av redan identifierade svenska överflyttningspotentialer (Tidigare 
erfarenheter av överföring mellan trafikslag, Magnus Lindmark, Ekonomisk Historia, Umeå 
Universitet)  

2. Översikt av europeiska och andra internationella erfarenheter  

 

3. Fallstudier:  

- 3A. Potential för överflyttning av gods,  

- 3B. Vad kan en förbättrad och mer effektiv logistik innebära?  

- 3C. Överflyttningspotential på personsidan flyg  tåg, (Överflyttningspotential av 
resor mellan flyg- och tågtrafik. Möjligheter och hinder, WSP) 

- 3D. Hur kan transporter i storstäder, tätorter samt i pendlingsstråk mellan tätorter ske 
effektivare? (Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska 
transportsektorns koldioxidutsläpp – åtgärder inom Mobility Management, effektivare 
kollektivtrafik och tätortslösningar, Trivector Traffic AB) 

- 3E Interna överflyttningar, effektivisering som möjliggör överflyttning 
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Databaser som använts 

EconLit – databasen är en bibliografisk referensdatabas med fokus på ekonomi. Innehåller 
referenser till artiklar i tidskrifter och samlingsverk samt till monografier inklusive 
avhandlingar och working papers. Främst nationalekonomi och ekonomisk historia. 
Produceras av The American Economic Association och har internationell täckning 

Transport Research Knowledge Center - En informationsdatabas rörande pågående och 
avslutade transportforskningprojekt. Finansieras  av "Directorate General for Energy and 
Transport" men innehåller även en del material som inte finansieras av EU. 

ITRD - en internationell databas med referenser till transportforskningslitteratur och till 
pågående forskning. Databasen har sedan 1972 varit en del av OECD:s 
transportforskningsprogram. Innehåller fler än 350 000 referenser. ITRD står för International 
Transport Research Documentation. 

TRIS – en internationell databas med tyngdpunkt på nordamerikansk transportforskning. Är 
en del av amerikanska Transportation Research Boards (TRB) arbete för att sprida 
information. TRIS står för Transportation Research Information Services. Innehåller mer än 
600 000 referenser till litteratur och pågående forskning.  

Environmental Sciences and Pollution Management - Täcker i stort sett alla aspekter av 
"miljövetenskaperna". Ett kluster av 14 databaser, till exempel "Ecology Abstracts", 
"Environmental Engineering Index" och "Pollution Abstracts". 

TRAX - bibliotekskatalogen vid VTI. Nordens största specialbibliotek inom ämnet 
transportforskning. Databasen startades 1976 och innehåller mer än 125.000 referenser till 
publikationer från 1920-talet och framåt.  

Scopus – En bibliografisk referensdatabas med mer än 30 miljoner referenser. Fokus är brett 
och man täcker naturvetenskaperna, "health and life sciences", teknik, 
samhällsvetenskaperna, psykologi, ekonomi, miljö, etc. 

Sökstrategi 
Eftersom databaserna har olika ämnesfokus går det inte att i detalj ge en gemensam 
beskrivning av sökord och sökstrategi. Sökstrategin har därför varit att med synonymer och 
omskrivningar beskriva och kombinera följande begrepp: 

Transporter i stort Infrastruktur (i stort eller för 
varje trafikslag) 

Konkurrensytor, modal shift, 
modal split etc., 
marknadsandelar 

Persontransport, 
kollektivtransport 

Ekonomiska modeller, 
beräkningar, 
konsekvensbeskrivningar, 
elasticiteter, CBA 

Intermodalitet, överflyttning, 
potentialer 

Godstransporter Miljömodeller, beräkningar, 
konsekvensbeskrivningar 

Långtidsperspektiv (2020, 
2030 etc) 

Transportpolitik, åtgärder 
(skatter, avgifter, krav) 

CO2-utsläpp, växthus 
emissioner 

Effektiviseringar 
(fordonsteknik, logistik, 
energi) 

 

Vidare har även författarnas kontaktnät använts för att vidga litteraturundersökningen. 
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Närvarande vid diskussionsmötet 1 oktober vid Näringsdepartementet:  

 
Magnus Axelsson Näringsdepartementet 

Stefan Back Sveriges Transportindustriföretag 

Anders Berger Volvo 

Ann-Katrin Berglund Näringsdepartementet 

Rickard Bergqvist Göteborgs Universitet 

Bertil Dahlin Sveriges Åkeriföretag 

Ulf Ehrning Volvo 

Anders Ekmark Banverket 

Rikard Engström Vägverket 

Andreas Fernholm Vägverket 

Michael Gabrielsson Vägverket 

Bengt Gustafsson Region Blekinge 

Katarina Gårdfeldt Chalmers 

Johan Hultén Vägverket 

Olle Huusko Jernhusen AB 

Bo Jarnsjö Scania 

Cathrine Kotake Banverket 

Erica  Kronhöffer Green Cargo 

Helen Lindblom Energimyndigheten 

Kent Lumsden Chalmers 

Anna Mellin VTI  

Lars-Göran Rosengren Volvo 

Krister Sandberg SIKA 

Pär Sandström PSandström Logistics AB 

Jan Sundling Tågoperatörerna 

Marina Sundman Tågoperatörerna 

Magnus Sundström Sjöfartsverket 

Anders Torbrand Luftfartstyrelsen 

Gerhard Troche KTH 

Daniel Waluszewski Energimyndigheten 

Inge Vierth VTI  

Marie Winslöw ICA AB 
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Grafisk illustration  

Den vänstra grafen illustrerar ett stiliserat företag, Ftg. A, och den vänstra ett annat, Ftg. B. 
De båda företagen har olika kostnader för att minska sina utsläpp vilket illustreras av de 
neråtlutande linjerna. Dessa illustrerar företagens marginal kostnader för utsläppsminskningar 
(MAC för Marginal Abatement Cost). Vi ser att för både Ftg. A och Ftg. B gäller att desto 
mer utsläppsminskningar de genomför (rör sig från höger till vänster i respektive graf) så blir 
en enhets ytterligare utsläppsminskning mer kostsam. Detta är realistiskt även om det 
sannolikt inte sker genom ett så enkelt linjärt samband som i Figur X. Om det inte finns 
någon reglering finns inga incitament för företagen att genomföra några utsläppsminskningar 
och deras utsläpp kommer att vara på den nivån som kännetecknas av att MAC är noll, dvs. 
där MAC skär den horisontella axeln. Den total kostnaden för att minska utsläppen till en viss 
nivå ges av ytan under MAC-kurvan från den faktiska utsläppsnivån till där kurvan skär den 
horisontella axeln. 

Anta att vi inför en administrativ reglering som ger Ftg. A och B rätt att släppa ut AU  
respektive BU  enheter. Den totala kostnaden för utsläppsminskningar ges då av summan av 
den grå ytan under Ftg. A’s MAC-kurva och den grå ytan under Ftg. B’s MAC-kurva. De 
totala utsläppen ges av BA UU + . Anta nu att vi istället inför en utsläppsskatt, den horisontella 
linjen i Figur X. Företagen kommer då att minska sina utsläpp för de enheter där 
utsläppsminskningar är mindre kostsamma än att släppa ut och betala skatten. Grafiskt ses 
utsläppsmängden som skärningspunkten mellan skattelinjen och MAC-kurvan. Ftg. A 
kommer således att välja att släppa ut XU A +  enheter medan Ftg. B släpper ut 

XUB − enheter. Den totala utsläppsmängden är därmed densamma som under den 
administrativa regleringen. Den totala kostnaden är dock lägre. Detta ses från att de 
kostnadsminskningar som Ftg. A gör jämfört med den administrativa regleringen (den 
streckade ytan i den vänstra grafen) är större än de kostnadsökningar Ftg. B gör. Således, 
utsläppsskatten är ett mindre kostsamt alternativ som uppnår samma totala utsläppsnivå som 
den administrativa regleringen. Från denna diskussion följer också att det inte finns någon 
annan fördelning av den totala utsläppsbördan mellan företagen som når målet till en lägre 
totalkostnad, det vill säga: utsläppsskatter leder till en kostnadseffektiv fördelning av 
utsläppsminskningsbördorna. 

 
 

Figur 5.2 Grafisk illustration av utsläppsskatt och administrativ reglering 
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Motsvarande övning kan göras för ett system med handel med utsläppsrätter. I det fallet 
skulle, om vi använder motsvarande notation som i Figur X, den totala mängden av 
utsläppsrätter vara BA UU +  om varje utsläppsrätt motsvarar rätten att släppa ut en enhet. 
Dessa utsläppsrätter kan t.ex. fördelas till företagen så att Ftg A får utsläppsrätter 
motsvarande AU  och Ftg. B motsvarande BU . Värdet av ytterligare en utsläppsrätt för Ftg. A 
är då högre än värdet för Ftg. B (eftersom de har olika marginalkostnad för ytterligare rening 
vid AU  respektive BU ). Ftg. A är därmed villig att köpa en utsläppsrätt av Ftg. B. Det finns 
utrymme för handel mellan företagen fram till dess då båda företagen har samma värdering 
av ytterligare en utsläppsrätt, vilket sker när de har samma marginalkostnad för ytterligare 
utsläppsminskningar. Eftersom detta är exakt samma situation som i det ovan beskrivna 
skattefallet kan vi sluta oss till att även handel med utsläppsrätter är ett instrument som 
kommer leda till en kostnadseffektiv lösning. 
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Tabeller och figurer avseende godstransporter. 

 
Tabell 1 Skatt på diesel och dieselpris 2001 – 2008, i löpande priser 

År 

Energiskatt 
(kr/liter) 

exkl. moms 

CO2-skatt141 
(kr/liter)

exkl. moms

Summa 
bränsleskatt

             (kr/liter) 

exkl. moms

Dieselpris (kr/liter) 

Inkl bränlseskatt

exkl. moms

2001 1,51 1,53 3,04 8,7

2002 1,32 1,80 3,12 8,41

2003 1,00 2,18 3,18 7,95

2004 0,73 2,60 3,33 8,66

2005 1,04 2,30 3,34                    10,48

2006 1,04 2,62 3,66 11,08

2007 1,06 2,66 3,72 10,04

2008 1,28 2,88 4,16 10,59
                                                                                                                                      Källor: SIKA (2008c) 

Nedan redovisas hur marknaden har valt mellan åren 1980-2007.  
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Figur 1 Godstransportarbete i Sverige fördelat på väg, järnväg och sjöfart samt real BNP (index 100 = 
1980). Källa: SIKA: s hemsida, real BNP från SCB. 

 

                                                 
141 CO2-skatten infördes i Sverige 1991. www.skatteverket.se , 2008-10-30 
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Figur 2 Utveckling av råoljepris (real) och dieselpris (real), Index 1980:100 1980-2007. 
Källa: Energimyndigheten (från Statens Petroleuminstitut, Världsbanken) 
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Figur 3 Index priser för transporttjänster jämfört med tjänsteprisindex 2005-2008. Källa: SCB 
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Figur 4 Ton transporterade i kombitrafik resp. sjöcontainer 1997-2007. Källa: SIKA. 

 
Tabell 2 Transporterad godsmängd per varugrupp (i milj. ton) och andel import/export 2005.      Källa: 
SIKA: Varuflödesundersökning 2004/2005, SCB: Utrikeshandelsstatik 2005, egna beräkningar. 
 

Varuslag Total Mton Utrikesandel 

Jordbruk 19 21%

Rundvirke 58 17%

Trävaror 16 48%

Livsmedel 18 21%

Råolja och kol 33 72%

Oljeprodukter 28 65%

Järnmalm och skrot 42 37%

Stålprodukter 11 89%

Papper och massa 24 62%

Jord, sten och byggnad 65 18%

Kemikalier 15 80%

Högvärdiga produkter 34 34%

Summa 363 39%
 



 VTI rapport 629 



Bilaga 7 
Sid 1 (3) 

 VTI rapport 629 

 
Utvecklingen av trafiksystemet för höghastighetståg (Gerhard Troche, KTH Järnvägsgruppen) 

 

Utvecklingen av trafiksystemet för höghastighetståg 
Världens första höghastighetståg rullade i Japan. I Japan började man redan i mitten av 1950-
talet studera möjligheterna att med hjälp av nya tåg och nya banor öka reshastigheterna 
avsevärt. Redan i förstudier från 1956 siktade man på banor dimensionerade för hastigheter 
upp till 250 km/h (utan korglutning). 

Den första höghastighetsbanan byggdes mellan Tokyo och Osaka. Trafiken startade i oktober 
1964. Därefter byggdes Shinkansen-systemet ut i snabb takt med tätare trafik, fler tåg och nya 
linjer. Detta gjorde att antalet resenärer än idag är större i Japan än i samtliga europeiska 
höghastighetssytem tillsammans. Detta återspeglar delvis de speciella förutsättningarna i 
Japan, bl.a. i form av en mycket hög befolkningstäthet och - som följd av detta - en mycket 
hög turtäthet på Shinkansen-linjerna med stora tåg. Trots delvis andra förutsättningar i 
Europa är erfarenheterna från Japan värdefulla, inte minst när det gäller teknik och drift. 

Höghastighetseran i Europa började 1981, när de franska TGV-tågen (TGV = Train á Grand 
Vitesse) började trafikera det första avsnittet av den kommande höghastighetslinjen mellan 
Paris och Lyon. Två år senare, 1983, färdigställdes banan i sin helhet. Tack vare ny bana och 
en högsta hastighet av 270 km/h halverades restiden från 4 till drygt 2 timmar. Tågen blev 
genast en succé och inledde en ny epok i den europeiska järnvägstrafiken. 

Idag existerar i Europa c:a 4000 km höghastighetsbanor. När alla pågående och planerade 
projekt är avslutade kommer höghastighetsnätet att bli cirka dubbelt så lång som idag. Det av 
höghastighetståg trafikerade nätet är betydligt längre än så, eftersom många tåg även 
trafikerar utbyggda sträckor i det konventionella nätet. Detta innebär att restidseffekterna 
sprids även till orter långt utanför själva höghastighetsnätet. 

Sedan den första europeiska höghastighetslinjen mellan Paris och Lyon öppnades 1981 har 
nätet utvidgats kontinuerligt. Fram till början på 1990-talet har höghastighetstrafik praktiskt 
taget varit en uteslutande fransk företeelse, men sedan dess har flera länder tillkommit. 
Tabellen nedan visar de större linjerna som har öppnats fram till idag. 

Det kan konstateras att de äldsta höghastighetslinjerna – varvid inte alltid öppningsåret har 
relevans utan snarare när linjen började projekteras (denna tid kan variera avsevärt mellan 
olika länder och projekt) – ännu byggdes för hastigheter av 250-280 km/h så har senare och 
pågående projekt ofta planerats för hastigheter av 300-350 km/h (för tåg utan korglutning) 
och för framtiden siktar man på ännu högre hastigheter. 
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Tabell: Höghastighetslinjer i Europa (Data: UIC) 

Land Relation Öppningsår Längd Högsta hastighet Kostnad per kilometer 

F TGV Sud Est 1981/83 410 km 270 km/h *) . 

F TGV Atlantique 1989/90 280 km 300 km/h . 

D Hannover-Wűrzburg 1991 326 km 280 km/h € 19,6 mio. 

D Mannheim-Stuttgart 1991 99 km 280 km/h € 23,67 mio. 

I Firenze-Roma (1976-)1992 246 km 250 km/h . 

E Madrid-Sevilla 1992 471 km 300 km/h . 

F TGV Rhône Alpes 1992/1994 122 km 300 km/h € 8,70 mio. 

F TGV Nord europé 1993 332 km 300 km/h € 6,34 mio. 

GB/F Channel-London 1994 74 km 300 km/h . 

F TGV Jonction 1995 102 km 300 km/h . 

B/F Bruxelles-France 1997 88 km 300 km/h . 

D Hannover-Berlin 1998 152 km 250 km/h . 

F TGV Méditerranée 2002 295 km 320 km/h € 11,54 mio. 

D Köln-Frankfurt 2003 215 km 300 km/h € 21,24 mio. 

D Nürnberg-Ingolstadt 2006 89 km 300 km/h € 21,05 mio. **) 

F TGV Est 2007 300 km 320 km/h € 13,33 mio. 

E Madrid-Barcelona 2006-08 730 km 350 km/h € 8,89 mio. 

*) uppgradering till 300 km/h pågår  
**) inklusive utbyggnadssträcka (ABS) Ingolstadt-München 

 

Vid jämförelse av kilometerkostnaderna kan en stor spridning konstateras. De angivna värden 
är dock ungefärliga och påverkas av många faktorer, t ex eventuella stationer utmed linjen, 
anslutningar till det konventionella nätet, mm. Uppgifterna bör därför inte ses som en exakt 
jämförelse av kostnaderna för att bygga en kilometer höghastighetsjärnväg. Värdena ger dock 
en indikation på att topografin och befolkningstätheten är två viktiga faktorer som påverkar 
kostnaden för nya höghastighetsbanor. Generellt tenderar kostnaderna att vara lägre i länder 
med lägre befolkningstäthet och/eller mindre besvärlig topografi. 

Utvecklingen av det europeiska höghastighetsnätet kan delas in i tre, delvis överlappande, 
faser: 

I den första fasen byggdes enstaka sträckor mellan två punkter. Dessa betjänade antingen en 
stor ändpunktsmarknad mellan två större städer, som mellan Paris och Lyon eller Madrid och 
Sevilla eller utgjorde viktiga länkar i det konventionella nätet som Hannover-Würzburg och 
Mannheim-Stuttgart i Tyskland. Höghastighetsbanorna stod inte i förbindelse med varandra 
och betjänade endast ett fåtal relationer. 

I andra fasen, ansluter man nya sträckor eller förlänger de redan existerande. Ett exempel är 
förlängningen av TGV Sud Est-linjen mot Marseille som öppnades 2002. Andra exempel är 
Channel Tunnel Rail Link från kanaltunneln mot London eller sträckan Córdoba-Málaga, en 
ny linjegren till den rexisterande höghastighetssträckan Madrid-Sevilla. Regionala/nationella 
höghastighetssystem börjar växa fram och svarar för en allt större del av trafiken. 
Höghastighetståg blir huvudprodukten i viktiga relationer i fjärrtrafiken. Internationella 
höghastighetståg införs också. Dessa tvingas dock ofta ännu utnyttja det konventionella nätet 
för att överskrida landsgränserna. 
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Den tredje fasen kännetecknas av att de olika regionala/nationella systemen knyts ihop och 
växer samman till ett europatäckande höghastighetsnät. Existerande luckor i nätet sluts. 
Gemensamma standarder utvecklas och åtgärder vidtas för att öka interoperabiliteten, dvs 
underlätta genomgående trafik mellan olika länder. I trafikstarka korridorer kan järnvägen nu 
använda sig av ett modernt järnvägsnät byggd efter dagens marknadskrav istället för att 
tvingas erbjuda 2000-talets resenärer tågförbindelser på ett järnvägsnät som i grunden 
härstammar från 1800-talet.  

Idag befinner sig Europa i övergången mellan den andra och tredje fasen. Redan idag går det 
att åka genomgående på nya höghastighetsbanor från London till franska Medelhavskusten, 
och om något år kommer man att kunna göra detta även mellan till exempel Amsterdam och 
Sevilla eller Bryssel och Lissabon. 

 

Figuren nedan visar det framtida europeiska höghastighetsnätet med tidshorisont 2020. 
 

 
Figur: Planerat höghastighetsnät i Europa. Planhorisont 2020. 
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1 Logistik 
Logistik är ett väldigt brett begrepp. Det sträcker sig utanför den rena transporttjänsten och syftar 

till att ta ett helhetsgrepp på flödet av gods. En övergripande definition är att logistik handlar om att 

få  

• Rätt vara 

• På rätt plats 

• I rätt tid 

• I rätt kvantitet 

• Till rätt kostnad 

Logistiken kan ses som ett samverkande system där många delar i ett företag/organisation 

samverkar för att nå ett effektivt flöde. Logistiken kan ytterligare delas upp i internlogistik och 

externlogistik. Internlogistik, eller produktionslogistik, är den delen av logistiken som sker inne i ett 

företag, t.ex. lagerstyrning och produktionsplanering . Externlogistik, eller transportlogistik, är den 

del av logistiken som sker utanför företaget och som berör förflyttningen av godset. Detta är dock 

mer än att bara köra godset från A till B, då transortuppläggen idag oftast är avancerade nätverk 

med extra tjänster och flera transportslag inblandade.  

Logistiken som helhet påverkar naturligtvis klimatpåverkan. Ur ett internlogistiskt perspektiv 

påverkar t.ex. beställningskvantiteter, geografisk lokalisering av lager och förpackningsval 

klimatpåverkan av logistiken. Den stora klimatpåverkan finns dock inom externlogistiken där 

utsläppen från transportmedlen på ett konkret sätt visar på klimatpåverkan. Samtidigt är 

klimatpåverkan från externlogistiken till stor del beroende av de val som görs inom internlogistiken, 

även om utsläppen i sig inte genereras inom den internlogistiska verksamheten.  

Den externlogistiska klimatpåverkan är enklare att kvantifiera, t.ex. genom att mäta utsläppen, och 

enklare att konkret åtgärda, t.ex. genom alternativa drivmedel. Den internlogistiska klimatpåverkan 

är mer indirekt och som sådan svårare att kvantifiera. Mycket är här möjligt att åstadkomma genom 

smartare logistikupplägg, samtidigt som frågeställningarna blir mer komplexa. T.ex. finns det 

forskning som visar på att centralisering av lager till en geografisk plats inte nödvändigtvis ger större 

utsläpp, vilket man intuitivt skulle kunnat misstänka. Transporterna ökar, men genom ändrade 

beställningskvantiteter, minskade akutleveranser, ökad fyllnadsgrad etc. så kan den totala 

klimatpåverkan minska (Kohn, 2005, Kohn and Huge-Brodin, 2008). Dessa system är dock väldigt 

komplexa och situationsbundna. Centralisering av lager kan t.ex. leda till minskad klimatpåverkan i 

ett fall, men behöver inte nödvändigtvis göra det i ett annat fall med andra förutsättningar och ett 

annat transportupplägg. Detta gör att en fullständig genomgång av internlogistiken inte är möjlig 

inom detta uppdrag. Fokus kommer därför att ligga på klimatpåverkan från externlogistiken i 

allmänhet och från transporterna i synnerhet. 
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2 Konventionella kombinerade transporter 
Kombinerade transporter bygger på principen att utnyttja olika transportslags styrkor samordnat i 

en kedja. Järnvägstransporter är bra på att transporter stora godsmängder över långa avstånd, men 

har inte så stor flexibilitet och når inte fram överallt. Landsvägstransporter har stor flexibilitet och 

når fram överallt, men har högre kostnad och miljöpåverkan över långa transportavstånd. Mellan de 

två transportsystemen placerar man terminaler för omlastning av godset. För att underlätta 

omlastningen används enhetslastbärare, d.v.s. varje enskild godssändning omlastas inte individuellt 

utan istället flyttas t.ex. en hel trailer mellan transportslagen. Lastbäraren öppnas alltså inte vid 

omlastningarna.  Ett kombitransportsystem har tre huvuddelar. Se Figur 1:  

• Ett finmaskigt nätverk för insamling och distribution av gods 

• Terminaler för omlastning 

• Ett grovmaskigt nätverk för långväga transporter 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Principskiss över ett kombitransportsystem 

Man bör notera skillnaden mellan intermodala transporter och kombinerade transporter.  

Intermodal transporter är ett samlingsbegrepp för transporter som sker med enhetslastbärare och 

där flera transportslag är inblandade1. Begreppet kombinerade transporter kräver dessutom att 

landsvägstransporter ingår i nätverket för insamling och distribution2. Begreppen sammanblandas 

dock ofta och utanför Europa används sällan termen kombinerade transporter, utan istället kallas 

allt för intermodala transporter.  

                                                           

1 Intermodala transporter definieras av EU och FN som “The movement of goods in one and the 

same loading unit or vehicle which uses successively two or more modes of transport without 

handling the goods themselves in changing modes.” (UN/ECE, 2001, sid. 18). 

2 Kombinerade transporter (combined transport) definieras av EU och FN som ”Intermodal 

transport, where the major part of the European journey is by rail, inland waterways or sea and any 

initial and/or final leg carried out by road are as short as possible.” (UN/ECE, 2001, sid. 17). 

Terminal 
Långväga 

transportsystem 

Avsändare 

Mottagare 

Insamling och 

distributionssystem 
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Transporterna med kombinerade transporter utgjorde år 2006 4 % av det totala transportarbetet 

och 12 % av järnvägens transportarbete (SIKA, 2008) i Sverige. Kombitransporterna har ökat på 

senare år, främst beroende på framgången med hamnpendlarna. 

 

Figur 2 Transportarbete av kombitransporter i Sverige (SIKA, 2008, sid 30) 

2.1 Lastbärare 
Med enhetslastbärare för kombinerade transporter avses stora standardiserade lastbärare, som är 

avpassade för att kunna transporteras på lastbil eller på järnvägsvagn, samt för att i vissa fall även 

kunna transporteras till sjöss med fartyg (Woxenius, 2003b). Stora lastbärare kan delas in i följande 

huvudgrupper: 

• Container, byggd enligt ISO-standard 
• Växelflak, främst byggda enligt CEN-standard 
• Andra lastbärartyper såsom rullflak och påhängsvagnar. I denna grupp är trailer främst relevant 

för kombinerade transporter.  
 

Nedan ges en kort översikt över de olika lastbärartyperna. För mer information hänvisas till Lumsden 

(1998), Woxenius (2003b) och Woxenius, et al. (1995).  

2.1.1 Container 

Med container avses den klassiska sjö-containern enligt ISO-standard. En container är, i princip, en 

stållåda med fästanordningar i hörnena för att kunna lyfta och sätta fast containern. Containern 

används främst vid sjötransporter. Den är ovanlig vid rena landvägstransporter då den är dåligt 

anpassad till europapallar och har en hög taravikt3. Containern kräver även hanteringsutrustning för 

att kunna lastas på och av lastbilar4. Fördelen med containern är att den utgör en global standard, är 

staplingsbar, kan transporteras av alla transportslag (utom normalt flyg) och är förhållandevis billig.  

Containern finns i flera storlekar där de vanligaste är 20 fot (ca 6 m) och 40 fot (ca 12 m).  

                                                           

3
 Tomvikt 

4
 Det finns dock lastbilar med containerlyft monterad.  
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2.1.2 Växelflak 

Med växelflak avses den del av ett fordon på vilken gods transporteras, som kan skiljas från fordonet 

och sedan kopplas på igen (Bark, 2005, Woxenius, et al., 1995). I princip kan man kalla ett växelflak 

för ett löstagbart lastbilsflak. Växelflaken är utrustade med stödben och kan ställas av/lastas på 

direkt från lastbilen genom att lastbilen backar in under växelflaket med nedfällda stödben utan att 

någon extern hanteringsutrustning behövs. Manuell hantering krävs dock för att fälla upp/ner 

stödbenen. Se Figur 3. Växelflak är inte lika hårt standardiserade som containers utan baseras på 

tillåtna mått i vägtrafikförordningarna. Vanligt förekommande storlekar är 7,15m, 7,45m och 7,82m 

längd med en bredd på 2,5m -2,6m, men allt mellan 6 till 12 meter förekommer (Lumsden, 1998). 

Växelflak är inte staplingsbara och lämpar sig inte för sjötransport. Lastbilen måste vara 

specialanpassad för att kunna transportera växelflak. Jämfört med en lastbil med fast flak är 

lastkapaciteten lite mindre.  

 

Figur 3 Växelflak som hämtas av eller ställs av från lastbil (Bild: Schenker) 

2.1.3 Trailer 

En påhängsvagn, även kallad trailer eller semi-trailer, är en släpvagn med en dragtapp (s.k. king pin) 

som kopplas till en dragbil. Trailer är vanligt förekommande i landsvägstrafiken, men för att de skall 

kunna användas i intermodala transporter krävs viss specialanpassning. Trailer måste vara förstärkt 

för att kunna lyftas, samt försedd med gripmöjligheter för hanteringsutrustningen på terminalen. Se 

Figur 4. Detta innebär att de är lite dyrare i inköp och har lite mindre lastkapacitet. Dock är det inget 

som hindrar att de används i vanlig landsvägstransport. Längden är anpassad för reglerna kring 

landsvägstransporter. Den vanligaste längden är 13,6m, vilket stämmer överens med maximal 

tillåten längd inom EU. Längre trailers är dock tillåtna i Sverige. Trailer är en standardenhet som är 

vanligt förekommande i landsvägssystemet, vilket underlättar utbytet med vägtransportsystemet. 
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Figur 4 Semitrailer anpassad för kombitransport. De gula markeringarna är lyftbeslag att använda 

vid kombitransporter (Källa: UIRR) 

2.2 Terminaler 
Konventionella kombinerade transporter mellan landsväg och järnväg bygger på omlastning av lösa 

lastbärare. Detta sker på speciella terminaler av varierande storlek där man med hjälp av 

motviktstruckar, reachstackers eller portalkranar lastar om från lastbil till tåg. Omlastning kan dock 

inte ske under kontaktledning varför växling av tåget till ett icke-elektrifierat spår är nödvändigt i de 

flesta fall. Omlastningen kan tidsmässigt separeras så att lastbilen inte behöver vara på plats 

samtidigt som tåget. Lastbäraren ställs då ner på marken i väntan på tåget, respektive lastbilen. Vid 

kombiterminalen i Göteborg, sker detta t.ex. i ungefär 50% av fallen (Woxenius, 2003a).  

Terminalerna kan variera kraftig i storlek. Större terminaler har heltidsanställd personal och är 

utrustade med flera uppställningsspår, truckar, portalkran, uppställningsytor för containrar etc. En 

mindre terminal kan vara inhyst hos ett lokalt åkeri och drivas, mer eller mindre, som en 

sidoverksamhet. Som tydligt framgår kan investeringskostnaden för en terminal variera mycket 

kraftigt. Investeringskostnaden för en fullskallig terminal uppgår dock till mellan 50-100 mkr (Nelldal, 

et al., 2005).   

Miljöpåverkan kommer i huvudsak från den dieseldrivna hanteringsutrustningen på terminalerna. All 

hanteringsutrustning på de svenska terminalerna är idag dieseldriven, med undantag för två eldrivna 

portalkranar i Göteborgs hamn (Bark, et al., 2008). De viktiga faktorerna för miljöpåverkan i 

terminalerna är antalet lyft som görs och vilken hanteringsutrustning som används. Huvuddelen av 

hanteringen på svenska terminaler utförs idag med reachstacker, vilket är en typ av tung truck.  
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Figur 5 Reachstacker lyfter 40 fot container vid terminalen i Insjön. Foto: Green Cargo 

Reachstackern kan hantera alla förekommande typer av lastbärare, men är dyr i inköp och har hög 

bränsleförbrukning. Hantering kan även utföras med mindre gaffeltruckar som är billigare och har 

lägre bränsleförbrukning. Dock är dessa begränsade till att hantera 20’ containers och växelflak 

utrustade med gaffeltunnlar (klass C). Bränsleförbrukningen för en gaffeltruck är bara ca 60% av 

förbrukningen för en reachstacker (13 liter/timma respektive 22 liter/timma) (Bark, et al., 2008). 

Betydelsen ur klimatsynpunkt av att använda rätt dimensionerad hanteringsutrustning är uppenbar. 

Dock har de flesta terminaler idag enbart en eller två truckar/reachstackers för hantering, vilka de 

givetvis är tvungna att dimensionera efter den största förekommande lastbärartypen. Faktorer som 

vikten av en enhetlig truckflotta på terminalen påverkar även. Detta leder till att den mesta 

hantering utförs med reachstacker.  

Det genomsnittliga CO2 utsläppen per hanterad lastbärare på en kombiterminal i Sverige är ca 3,64 

kg/TEU5. Detta motsvarar ungefär förbrukningen per TEU för en landsvägstransport på 10-15km.  

Hanteringsutrustningen kan även drivas med elhybriddrift. Idag används dieseldrift, men en 

övergång till elhybriddrift beräknas spara 40% dieselförbrukning, vilket skulle resultera i en minskade 

CO2 utsläpp med 1,46 kg per TEU (Bark, et al., 2008). Per år motsvarar detta 1 800 ton CO2. 

Naturligtvis kan även metoder som EcoDrivning och alternativa drivmedel användas för att minska 

utsläppen från truckarna.  

Antalet lyft som görs per lastbärare är också en viktig faktor. I ca 50% av fallen lyfts idag varje 

lastbärare två gånger (Woxenius, 2003a) då den först ställs ner på marken för att senare lyftas på 

tåget, respektive lastbilen. Det kan även vara nödvändigt att flytta en lastbärare för att komma åt en 

annan. Kan antalet lyft på terminalerna minskas, t.ex. genom att lastbärarna flyttas direkt mellan 

lastbil och tåg minskas CO2 utsläppen i motsvarande mån. Hanteringstiden på terminalerna kommer 

                                                           

5
 TEU = Twenty-foot Equivalent Unit, d.v.s. lastbärarna omräknade till 20 fot containers. En 40 fot container är 

alltså 2 TEU.  
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även minska då det tar längre tid att köra bort en lastbärare till lagringsytan än att lasta den direkt. 

Det är knappast realistiskt att anta att alla lastbärare kan omlastas direkt, men om hälften av de 

”onödiga” lyften kunde tas bort skulle antalet lyft, och därmed CO2 utsläppen, minska med ca 15%. 

Per år motsvarar detta 690 ton CO2. 

Då utsläppen från hanteringsutrustningen till största delen är kopplade till antalet utförda lyft 

påverkar även de lastbärarval som transportörerna gör. Ett transportsystem med många små 

lastbärare kräver fler lyft, vilket gör att betydelsen av att välja rätt hanteringsutrustning ökar i dessa 

system för att hålla nere CO2 utsläppen.  

2.3 Järnvägsvagnar och växling 
 Järnvägsvagnar för konventionella kombinerade transporter finns i flera typer. Två huvudtyper kan 

dock urskiljas. Den enklare typen av vagn består i princip av en plan yta med fästen där containrar 

och växelflak kan placeras. Denna typ av vagn kan dock inte lasta semitrailers, p.g.a. att totalhöjden i 

så fall skulle gå utanför den tillåtna lastprofilen. En alternativ vagnstyp, pocket waggon, har ”fickor” 

där trailerns hjul sänks ner för att på så sätt hålla sig inom lastprofilen. Denna vagn kan även ta 

containers och växelflak, men är i gengäld dyrare i inköp och väger mer.  

 

 

Figur 6 Principskiss pocket waggon typ Sdggmrss (AAE, 2005) 

 

Ur ett miljöperspektiv har kombitransporter låg miljöpåverkan. Järnvägsdelen av kombitransporter 

har låg miljöpåverkan så länge som eldrift används, speciellt om elen kommer från förnybara 

energikällor vilket är fallet med den svenska järnvägstrafiken. Dock påverkas den naturligtvis av 

tåglängd och fyllnadsgrad, där ett tåg som utnyttjar tillåten tåglängd fullt ut har lägre utsläpp per 

lastbärare än ett kortare tåg. Vid dielsedrift är miljöprestandan sämre. Framförallt beror detta på att 

de diesellok som används för linjedrift och växling i Sverige är gamla och således bygger på gammal 

motorteknik och saknar modern rening. Man uppskattar att ett modernt diesellok har ungefär halva 

utsläppen av NOx, HC and PM jämfört med T44 som är den dominerande dieselloktypen6 idag 

(Banverket and SIKA, 2002). Green Cargo har nyligen beslutat modernisera sina T44-lok vilket 

beräknas minska bl.a. CO2 utsläppen med 20% (Green Cargo, 2007)7. Försök pågår även med lok som 

använder alternativa drivmedel. Förslag finns även på hybridlok för diesel/batteridrift som skulle 

kunna spara upp till 40-50% bränsle vid växling (Bark, et al., 2008).  

                                                           

6
 Loken är byggda mellan 1968 och 1987 (Diehl and Nilsson, 2003). 

7 Renoveringen beräknar minska bränsleförbrukningen med 20%, CO2 med 20%, NOx med 66%, CO med 75%, 

HC med 13% och partiklar med 60%. Moderniseringen är planerad till åren 2009-2013 (Green Cargo, 2007). 
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Växling med ett T44 lok idag släpper ut 208 kg CO2 per timma (Banverket, 2005a). Utsläppen per 

lastbärare är svåra att uppskatta då loken används olika länge, tågen är olika långa och loktyperna 

kan variera. Vid en uppskattning där det antas att växlingslok T44 används totalt en timma för in- 

och utväxling vid terminal och fulla tåg om 70 TEU (56 lastbärare8) används, så hamnar CO2 

utsläppen på 2,97 kg per TEU eller 3,71 kg per lastbärare. Totalt hanterades 1 261 000 TEU på de 

svenska terminalerna år 20059 (Banverket, 2007). En CO2 besparing på 20% per TEU motsvarar 

således 750 ton CO2. För att ytterligare minska behovet av växling är det nödvändigt att terminalerna 

har tillräckligt långa spår för att kunna ta emot tåg av maximal tillåten längd (ca 650m), utan att 

dessa skall behöva delas för att få plats på terminalen.  

2.4 Alternativa koncept för kombitransporter 
Försök har gjorts med alternativa terminal- och omlastningslösningar inom konventionella 

kombitransporter. Ett exempel är SJ:s lättkombisystem som kördes som en kundpilot för 

Dagab/Hemköp 1995-2001 där en gaffeltruck för omlastning medföljde tåget på en vagn. Vid varje 

stopp gick lokföraren ut och körde av trucken för att lasta av och på lastbärare. Systemet var 

begränsat till mindre lastbärare (växelflak klass C och 20’ ISO-containrar) försedda med 

gaffeltunnlar, men möjliggjorde omlastning under kontaktledning. Dieseldrivna växlingslok var alltså 

inte nödvändigt vid terminalerna. Terminalinvesteringarna var begränsade till ca 3-7 miljoner 

(Nelldal, et al., 2005) då varken hanteringsutrustning, fast personal eller växlingslok krävdes. 

Kundpiloten fick ingen fortsättning, även om tekniken visade sig fungera väl. Se t.ex. Bärthel och 

Woxenius (2003, 2004) och Woxenius (2003a). 

 

Figur 7 Lättkombikonceptet. Trucken som följde med tåget syns till vänster. (Foto: SJ Gods) 

Lättkombikonceptet är baserat på existerande teknik. Nyutveckling av tekniska lösningar för 

kombitransporter har även varit föremål för många studier, både i Sverige och internationellt. Man 

fokuserar här på snabbare järnvägstransporter, men framförallt på förbättrade omlastningstekniker 

på terminalerna. I realiteten har det dock visat sig att dessa nya tekniker har haft svårt att få något 

genomslag på marknaden. En fullständig genomgång av alla föreslagna och utvecklade tekniker är 

                                                           

8
 40% trailers/containers och 60% växelflak.  

9
 Observera att siffrorna avser antal terminalhanteringar, d.v.s. ej antal transporterade enheter.  
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inte möjligt att genomföra här10, men generellt kan konstateras att de föreslagna teknikerna, rent 

tekniskt sett, oftast har varit genomförbara. Dock har de oftast inneburit en hög investeringskostnad 

och/eller inte varit kompatibla med dagens kombisystem, t.ex. genom att speciella järnvägsvagnar 

eller lastbilar har krävts. Trots de många förslagen kan man konstatera att terminalhanteringen 

fortfarande sköts med samma utrustning som i kombitransporternas barndom. Detta visar på vikten 

av att se kombitransporter ur ett helhetsperspektiv då systemet analyseras och vidareutvecklas.  

2.5 Aktörer och marknad 
Traditionellt sett har järnvägstransporter sin marknad i huvudsak på långväga transporter av stora 

godsvolymer. Kombinerade transporter kombinerar styrkorna från landsvägstransporter och 

järnvägstransporter. Järnvägstransporter är starka på att transportera stora volymer över långa 

avstånd till en låg kostnad och med låg miljöpåverkan samtidigt som landsvägstransporter har en 

stor flexibilitet, mycket god geografisk täckning och är enkelt för kunden. Skalfördelar med 

järnvägstransporter gör dock att det krävs stora volymer för att järnvägstransporterna skall var 

lönsamma. Genom att samla in lastbärare till en terminal kan man uppnå de volymer som krävs för 

järnvägstransporten, samtidigt som flexibiliteten och enkelheten mot kund kan bibehållas genom att 

landsvägssystemet används för forsling till/från terminal. I princip samtliga typer av gods som kan 

transporteras på landsväg kan transporteras med kombitransporter, då det är samma lastbärare som 

används i båda systemen. Kombitransporter konkurrerar således på samma marknad som 

konventionella landsvägstransporter, vilket skiljer de från övriga järnvägstransporter. Detta är viktigt 

att hålla i minnet när man analyserar och utvärdera kombinerade transporter.  

Kombinerade transporter är idag enbart lönsamma i jämförelse med konventionella 

landsvägstransporter på längre transportavstånd. Visserligen har järnvägsdelen av 

kombitransporterna en låg tonkilometerkostnad, men det tillkommer även kostnader för forslingen 

av lastbärarna till/från terminalen samt hantering av lastbärare och tåg på terminalerna. 

Järnvägstransporten måste således vara tillräckligt lång för att dess låga kostnad skall väga upp dessa 

kostnader. Normallt krävs ca 500km mellan terminalerna för att nå lönsamhet, även om avstånd 

neråt 250km kan fungera i gynnsamma fall (Flodén, 2007). Ytterligare kortare avstånd kan nå 

lönsamhet vid speciella flöden, t.ex. hamnpendlarna. Nelldal et al. (2005) beräknar att break-even 

för kombitransporter mot direkta landsvägstransporter ligger på avstånd mellan 300-600 km 

beroende på använd teknik, inforslingsavstånd och typ av lastbil som jämförs med. Den största 

kostnadskomponenten i ett kombinerat transportsystem är forslingen till/från terminal och 

terminalhanteringen. Beroende på forslingsavståndet kan detta utgöra upp till 70% av den totala 

transportkostnaden.  

En viktig faktor vid användandet av kombinerade transporter är alltså avståndet mellan terminalen 

och kunden. Kombinerade transporter innebär nästintill alltid ökade transportsträckor då 

transporten måste ske via omlastningsterminaler och inte kan ske rakaste vägen till mottagaren. 

Beroende på riktningen från avsändaren / mottagaren till terminalen kan detta avståndshandikapp 

variera. Sker inforslingen till terminal i riktning mot mottagaren är avståndshandikappet litet, då 

inforslingen inte medför någon extra kostnad/körsträcka jämfört med en direkt landsvägstransport. 

                                                           

10 Se t.ex. Woxenius (1998) för en större översikt.  
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Går däremot inforslingen i motsatt riktning tillkommer en extra kostnad/körsträcka för att kunna 

utnyttja kombinerade transporter. Det effektiva upptagningsområdet kring en terminal är således 

ovalt (Niérat, 1997). Se Figur 8.  

 

Figur 8 Principskiss över upptagningsområdet kring två terminaler med mellanliggande 

järnvägsförbindelse  

Utmärkande för kombitransportsystemet idag är att det har positionerat sig som en underleverantör 

i transportkedjan. Dess kunder utgörs av åkerier och speditörer, men positionerar sig inte direkt mot 

transportens slutkund, d.v.s. avsändaren / mottagaren av godset. Faktum är att avsändaren / 

mottagaren av godset i många fall är omedveten om att kombinerade transporter har använts. 

Slutkunden ser bara att godset hämtas och lämnas med lastbil, men inte vilka transportslag som i 

övrigt har använts i transportkedjan. Kombitransportaktörerna överlåter åt åkerier och speditörer 

att ansvara för slutkundskontakten och aggregering av godsflödena till hela lastbärare, t.ex. genom 

deras terminalnätverk11. Man kan även konstater att ett företags engagemang i transporterna står i 

relation till hur stora godsvolymer som företaget sänder (Woxenius, 1994). Ett företag med stora 

godsvolymer är troligen mer medvetna om de använda transportslagen samt även att de ställer mer 

krav på transporterna. Större företag kan även bedriva sina egna transporter (görs för ca 10% av 

transporterna (Flodén, 2007, Saxin, et al., 2005)), och på så sätt vara en direkt kund till kombinerade 

transporter.   

I sammanhanget är det dock viktigt att konstatera att rollerna för de olika aktörerna delvis flyter 

ihop. Det finns t.ex. åkerier som är engagerade som terminaloperatörer i kombitransportsystemet 

och det finns speditörer som hyr in egna tåg för kombitransporter. Speciellt hamnpendelsystemet är 

ett intressant exempel i detta avseende där de lokala åkerierna har tagit på sig en stor roll och 

bidragit till att göra detta system framgångsrikt (Bergqvist, et al., 2007).  

Den huvudsakliga aktören för kombinerade transporter är CargoNet. CargoNet bildades genom en 

sammanslagning av SJ Gods kombitransportverksamhet, RailCombi, och norska järnvägens, NSB, 

godsdivision. Företaget ägs till 45% av Green Cargo och 55% av NSB. CargoNet bedriver reguljär 

kombitrafik på 14 orter i Sverige. Utöver detta transporteras ett stort antal intermodala lastbärare i 

Green Cargos vagnslasttrafik och i hamnpendelsystemen till Göteborgs hamn. Se kapitel 3. 

Kombitransportnätverken är således spridda över hela Sverige. Figur 9 ger en översikt över nätverket 

i Sverige. Sedan figuren gjordes har dock ett flertal linjer tillkommit, främst inom 

                                                           

11
 Speditörernas transportnätverk bygger på ett antal terminal för omlastning av gods. Dessa terminaler är 

separata från de terminaler som traditionellt används för kombinerade transporter.  
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hamnpendelsystemet. Intresset att etablera nya terminaler har ökat kraftigt de senaste åren, både 

från näringsliv och från kommuner (Bergqvist, 2007, Bergqvist, et al., 2007). Ett flertal nya terminaler 

har öppnats under de senaste åren. En viktig faktor i detta har varit Göteborgs Hamns framgång med 

sina hamnpendlar.  

 

 

Figur 9 Kombitransportnätverket i Sverige (Banverket, 2005b, sid. 20) 

Transportbranschen har genomgått flera strukturella förändringar under de senaste åren. 

Landsvägstransporterna har gått från att varit dominerade av åkeriägda Bilspedition och SJs 

dotterbolag ASG till att idag domineras av stora internationella företag. ASG ägs idag av Deutche 

Post (tyska posten) och verkar under namnet DHL. Bilspedition ägs av Deutche Bahn (tyska 

järnvägen) och verkar under namnet Schenker. Järnvägstrafiken har avreglerats och består idag av 

ett större antal mindre järnvägsföretag vid sidan av det dominerande Green Cargo (f.d. SJ Gods). Av 

tradition har transportbranschen varit en ”konservativ” bransch med klar åtskillnad mellan olika 

transportslag. Dessa attityder har också genomsyrat branschen. Forskning har t.ex. visat att 

lastbilschaufförer är väldigt starkt fokuserade på lastbilar och gärna identifierar sig med den klassiska 

”trucker”-myten (Nehls, 2003). Denna ”konservatism” i branschen är idag på väg bort, främst 

beroende på strukturförändringarna och den ökade pressen på lönsamhet och effektivitet. 

Transportbranschen tar idag också en större del i förädlingen av en vara. Från att tidigare enbart ha 

utfört själva transporten ingår idag ofta extra tjänster i form av t.ex. lagerhållning, 

tredjepartslogistik, merge-in-transit, cross-docking etc. Främst inom kombinerade transporter 

märker man idag ett ökande intresse från fristående åkerier.  
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2.6 Tidsfaktorn 
Vid en jämförelse med landsvägstransporter kan man konstatera att tidsåtgången ökar vid 

användandet av kombitransporter12. De extra aktiviteter som måste utföras (forsling till/från 

terminal och terminalhantering) tar tid och nödvändigheten att anpassa transporten till tågets 

avgångstider påverkar också tidsåtgången. I sammanhanget tid är det dock viktigt att skilja på 

transporttid, leveranstid och tidsprecision. Transporttiden ökar med kombitransporter, men det är 

inte nödvändigtvis så att leveranstiden, d.v.s. klockslaget godset levereras till kunden, blir senare än 

med landsvägstransporter. En stor del av det svenska transportsystemet är uppbyggt med över-

natten transporter. Speciellt utmärkande är detta i stycke- och partigodssystemen där gods samlas in 

hos kunderna under dagen och körs till speditörernas terminaler. Där omlastas godset till fjärrbilar 

för att under natten transporteras till en mottagande terminal och där återigen omlastas för 

transport ut till mottagaren. Gods i över-natten transporter kan, av naturliga skäl, inte levereras 

förrän på morgonen efter när det mottagande företaget öppnar. Kombinerade transporter kan på 

många relationer utnyttja skillnaden transporttid och leveranstid till att erbjuda konkurrenskraftiga 

leveranstider. Viktigt att understryka är att även om leveranstiden blir senare måste kombinerade 

transporter erbjuda samma tidsprecision som landsvägstransporter. Med tidsprecision menas att 

man levererar godset vid den överenskomna leveranstiden. Tidsfaktorn är viktig för kombinerade 

transporters konkurrenskraft då kombitransporter generellt kan anses ha lägre kostnader bara 

transportavståndet är tillräckligt långt13. Floden (2007) visar t.ex. transporttiden och kundernas vilja 

att acceptera senare leveranser, alternativt tidigare avgångar, är av mycket stor betydelse för 

kombitransporternas potential. Vid en studie av transport- och leveranstider är det också viktigt att 

se till hela kedjan från avsändare till mottagare. Det är t.ex. inte meningsfullt att satsa stora resurser 

på att effektivisera en liten bit av transportkedjan, om denna tidsvinst sedan äts upp av att 

lastbäraren blir ståendes hos kund eller på terminal i flera timmar.  

Tekniska lösningar för att minska transporttiden för kombitransporter har varit föremål för många 

studier, både i Sverige och internationellt. Dock har nya tekniska lösningar haft svårt att nå 

kommersiell framgång, även om de varit tekniskt fungerande. Se kapitel 2.4.  

2.7 Flexibilitet 
Flexibiliteten minskar också vid en övergång från landsvägstransporter till kombinerade transporter. 

Transporterna måste anpassa sig till tågavgångarna, men även flexibiliteten i form av möjlighet att 

kontrollera och styra godset minskar. Landsvägstransporterna har i idag väl utvecklade system för 

track-and-trace och kan erbjuda kunden information om var i kedjan godset befinner sig. Ytterst har 

man i landsvägstransporter alltid möjligheten att helt enkelt ringa till lastbilschauffören, t.ex. om 

godset skall omdirigeras. Motsvarande track-and-trace och omdirigeringsmöjligheter saknas idag på 

järnvägssidan. Tekniskt sett är det dock möjligt att införa liknande system. Ett exempel på detta är 

projektet Scandinavian Shuttle inom EUs Marco Polo program. Inom detta projekt bedrivs 

                                                           

12
 Undantag kan vara då transportavstånden är så långa att lagstadgad nattvila krävs för lastbilschauffören och 

förarbyte inte tillämpas.  

13
 Observera att kostnad inte är samma sak som pris. Det pris en transportkund får betala påverkas av ett stort 

antal faktorer mer än enbart produktionskostnaden.  
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kombitransporter mellan Sverige och Tyskland med järnvägsvagnar utrustade med 

positioneringsutrustning för att möjliggöra kontroll och spårning av godset.  

2.8 Potential 
Kombitransporter transporterade år 2006 4,1 miljarder tonkm, vilket är ungefär 4 % av det totala 

transportarbetet i Sverige och ca 12 % av järnvägens transportarbete (SIKA, 2008). Historiskt och 

politiskt har förväntningarna på kombitransporterna varit höga. Dock har kombitransporternas andel 

av det totala transportarbetet hållit sig relativt konstant fram till de senaste åren.  

Det finns få studier gjorde kring den framtida potentialen för kombitransporter. Nelldal et al. (2005) 

har genomfört en större studie kring konkurrenskraftiga kombitransportsystem. Med utgångspunkt i 

år 2002 och baserat på ett antal olika scenarier fann man att kombitransporternas potential år 2010 

ligger mellan 4-5% (4,1 – 5 miljarder tonkm) och fram till 2020 kan öka till 8% (8 miljarder tonkm) av 

det långsväga godset om ett antal åtgärder vidtas. Om inga åtgärder vidtas blir prognosen 4% (4,4 

miljarder tonkm) år 2020. Nelldals föreslagna åtgärder är främst införande av Duolok, nya 

järnvägsvagnar, nya omlastningstekniker och införande av Lättkombi. Åtgärderna beskriv utförligare 

i (Nelldal, 2005).  

Flodén (2007) har genomfört en studie där det, med utgångspunkt i det svenska transportsystemet 

år 2001, beräknas hur stor andel av landsvägsgodset som potentiellt skulle kunna gå med 

kombitransporter.  Flodén finner att då transportavståndet är tillräckligt långt kan nästan allt gods14  

sändas med kombitransporter. Den avgörande faktorn är vilka tidskrav som ställs på 

kombitransporterna. Det antas i analysen att kombitransporter måste kunna erbjuda samma 

leveranstid som landsvägstransporter.  Analysen är utförd med hjälp av HIT-modelen (The Heuristics 

Intermodal Transport model) som är en datorbaserad beräkningsmodell för att utvärdera och 

designa intermodala transportsystem. Med hjälp av tidsfönster kan man modellera hur stor 

leveranstidsskillnad som tillåts mellan kombitransporter och direkta landsvägstransporter, d.v.s. det 

antas att inom ett visst tidsfönster ses alla leveranser som att de erbjuder samma leveranstid. Vid 

generösa tidsfönster15 kan nästan 50% av transportarbetet (40 miljarder tonkilometer) för det 

långväga godset (över 100 km) utföras med kombitransporter. När tidsfönstret sedan minskas 

sjunker kombitransporternas möjliga andel snabbt. Det är viktigt att understryka att Flodéns studie 

inte är en prognos utan en beräkning av maximala möjliga godsmängden under ett antal givna 

förutsättningar, bl.a. att transportköparen alltid väljer det transportslag med lägst kostnad och att 

allt gods kan samlastas. Denna maximala potential är således inte möjlig att realisera.  

Miljöpotentialen vid en övergång till kombinerade transporter är stor. Exakta siffror är svårt att 

uppge. Flodén (2007) beräknar minskningen i CO2 utsläpp till 87,5% per tonkm baserat på 

medelvärden från det totala svenska transportsystemet då potentialen för kombinerade transporter 

utnyttjas fullt. Utsläppen i kombisystemet beräknas till 5,57 gram CO2 per tonkm (medelvärde 

inklusive forsling, terminalhantering och järnvägstransport). Utsläppen i vägsystemet beräknas till 

                                                           

14
 Av de godstyper som är relevanta för kombitransporter. 

15
 Alla leveranser före kl 10 en dag ses som likvärdig leveranstid och alla leveranser under resten av dagen ses 

som likvärdig leveranstid.  
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44,55 gram per tonkm. Dagens kombisystem med 4% marknadsandel (4,1 miljarder tonkm) ger 

således en besparing på ca 160 000 ton CO2 per år jämfört med om allt hade transporterats med 

landsväg. I denna siffra ingår även besparingen från hamnpendelsystemet som presenteras nedan. 

Vid Flodéns maximala möjliga godsmängd i kombi skulle besparingen i CO2 bli ca 1 600 000 ton per 

år.  
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3 Hamnpendelsystemets betydelse utifrån ett klimatperspektiv 
Som framgått tidigare har hamnpendelsystemet varit lite av en ”framgångssaga” när det gäller 

överföring av gods till kombinerade transporter. Hamnpendelsystemet förtjänar därför en djupare 

genomgång med avsikt att beskriva och analysera värdet av hamnpendlar utifrån ett 

klimatperspektiv 

3.1 Introduktion 
Vår strävan efter en hållbar utveckling ställer krav på ökad miljö och energieffektivitet hos 

logistiksystemen. I avvaktan på direkta åtgärder baserade på signifikanta tekniska genombrott är det 

nödvändigt att tillämpa mera indirekta åtgärder. Ökad användning av intermodala transporter är 

exempel på indirekta åtgärder där kombinationer av det mest kostnads- och miljöeffektiva 

transportmedel på enskilda relationer kan sammansättas till större transportsystem. 

Förutom det utmanande geografiska avståndet har även Skandinavien, sett ur ett globalt perspektiv, 

klart begränsade godsflöden. Regioners attraktivitet och logistiska konkurrenskraft utgörs till stor del 

av flödenas storlek. Fartygen som trafikerar linjer på dessa regioner ersätts kontinuerligt av större 

och mer effektivare fartyg där volymtillväxt på trafikerade och potentiella marknader bevakas noga 

av rederier. För Skandinaviens konkurrenskraft är det därför av yttersta vikt att godstrafik via sjöfart 

bibehålls, tillkommer och utvecklas.   

En förutsättning för detta är en effektiv 

koncentration av godsflöden till kustnära 

punkter för omlastning till kontinentala och 

transoceana linjer. I begreppet koncentration 

innefattas konsolidering och koordinering av 

godsflöden från transportköpare till hamn. 

Denna fråga ökar ständigt i betydelse i 

enlighet med utvecklingen inom 

rederinäringen med större och effektivare 

fartyg, Asiens starka tillväxt samt utvecklingen 

av kombinerande transporter i kombination 

med inlandsterminaler/logistikcentra och 

hamnar, s.k. dryports/torrhamnar. 

Utvecklingen av torrhamnar och hamnpendlar 

har varit synnerligen påtaglig i Sverige. I 

nuläget finns 22 hamnpendlar till olika 

regioner och logistikcentra 

(Torrhamnar/Dryports) i Sverige (Göteborgs 

hamn, 2008).  Figur 10 Göteborgs hamns 

hamnpendelsystem, februari 2008.  

Källa: (Göteborgs hamn, 2008)
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Utvecklingen har inneburit ett stort skifte 

inom godstransporter från väg till järnväg 

vilket illustreras av att ca 40% av allt gods 

med containrar in och ut ur Göteborgs 

hamn sker på järnväg (Port of Göteborg, 

2007). Tillväxten har drivits av en 

systematisk process som började med ett 

medvetet och konkret beslut av styrelsen 

för Göteborgs hamn om att ny tillväxt i 

containersegmentet skulle bäras av 

transporter på järnväg. 

Hamnpendelsystemet har överträffat 

denna ambition och har haft en årlig 

tillväxt som överstigit 15 % de senaste 5-7 

åren. Sverige har en internationellt ledande 

position i denna utveckling vilket gör detta 

till ett strategiskt område för ökad regional 

konkurrenskraft och då fenomenet är 

relativt nytt och har stora möjligheter också är en potential för forskning. Förutom denna mycket 

positiva utveckling som redan har skett finns det enorma utvecklingsmöjligheter kring dessa 

intermodala terminaler och tjänster baserades på kombinationen väg- och järnvägstransporter. 

Svenska hamnar i allmänhet och Göteborgs hamn i synnerhet har goda förutsättningar att flytta ut 

delar av sin verksamhet och tjänster till dessa terminaler. 

3.2 Syfte och metod 
Föreliggande avsnitt och undersökning om hamnpendlarna syftar till att beskriva och analysera 

värdet av hamnpendlar utifrån ett klimatperspektiv. I begreppet hamnpendel ingår kombitrafik 

mellan väg och järnväg antingen till en traditionell hamn och/eller med utgångspunkt i en torrhamn.  

I analyser som syftar till att identifiera hot eller möjligheter eller att precisera områden för fortsatt 

strategisk analys etc., är det värdefullt att ha tillgång till strategiska kalkyler. Dessa kan formuleras 

som scenarier, d.v.s. som framtida lägen eller förlopp som är väldefinierade efter den kunskap som 

finns inom området men med ett visst utrymme för tolkningar. Den strategiska kalkylens exakthet 

avser mera att tydliggöra kalkylens förutsättningar, och hur den har genomförts, än att beräkna 

exakta resultat. Resultaten blir ju i verkligheten beroende av utfallet på ett antal faktorer som inte 

helt kan specificeras i kalkylen. Strategiska kalkyler kan bl.a. användas för att bedöma värdet av 

affärsmöjligheter eller negativa konsekvenser i en framtida utveckling. Scenarier behöver därför inte 

vara fullständigt definierade eller exakta i alla avseenden. Det viktiga är att de formulerade 

scenarierna tillsammans kan avgränsa en bild som är tillräckligt tydlig och relevant som underlag för 

strategiska slutsatser.  

Datainsamlingen för de strategiska analyserna består av två huvudsakliga datainsamlingsdelar:  

1. Intervjuer med aktörer i systemet som bedriver eller på annat sätt är engagerade i 

hamnpendlar 

Figur 11 Volymutveckling i Göteborgs hamns 

tågsystem, februari 2008.  

Källa: (Göteborgs hamn, 2008) 
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2. Tidigare studier relaterat till hamnpendlar, regionala logistikcentra och intermodala 

transporter (Bergqvist, 2008b); (Bergqvist, 2008a); (Bergqvist, 2008d); (Flodén, 2007); 

(Bergqvist, et al., 2007); (Bergqvist, 2007); (Roso, et al., 2006); (Roso, 2006); (Roso, 2005a); 

(Roso, 2005b); (Guthed, 2005); (Woxenius, et al., 2004); (Nelldal, et al., 2005); (Bergqvist and 

Pruth, 2003); (Woxenius, et al., 2003).  

Den sistnämnda delen är dels ett dataunderlag för flöden och kunskap över hur systemet har 

utvecklats över tid men också en viktig del för att skapa realistiska strategiska kalkyler baserat på 

aktuella kostnads- och miljöparametrar.  

3.3 Undersökningens upplägg 
Undersökningen fokuserar på godsrelationer där ett kombinerat transportupplägg finns idag eller kan 

tänkas möjligt. För varje relation har CO2
 utsläpp beräknats och jämförts för ett direkt lastbilssystem 

och ett kombinerat transportupplägg. Slutligen görs en sammanställning över den miljömässiga 

besparingen som är förknippat med kombinerade transporter och hamnpendlar i Skandinavien i 

nuläget och i ett antal framtidsscenarion.  

Genom att behandla dessa olika frågeställningar och scenarios belyses värdet av 

hamnpendelsystemet utifrån ett klimatperspektiv. Förutsättningen för kvalitén i de strategiska 

kalkyler som görs är främst kvalitén i de parametrar som används för att beräkna miljöpåverkan av 

dels det intermodala transportsystemet men det systemet mot vilket det jämförs, dvs. direkt 

landsväg. Nästföljande avsnitt berör dataunderlaget för den strategiska kalkylen. 

3.4 Klimatpåverkan i nuläget 
Den huvudsakliga metoden som använts för utvärdering är ”NTMCalc” vilken är utvecklad av 

Nätverket för Transporter och Miljö. Deras ambition är att skapa en gemensam grund för att beräkna 

miljöprestanda för olika transportmedel.  

Nätverket för Transporter och Miljö har funnits sedan 1993 och är en ideell organisation som 

intresserar sig för beräkning av miljöprestanda för olika transportmedel. Föreningen verkar för en 

erkänd och standardiserad metod för beräkning gods- och persontransporters emissioner, 

användning av naturresurser och andra externa effekter (www.ntm.a.se). Nätverket uppdaterar såväl 

metod som miljödata kontinuerligt för att erbjuda en aktuell och så stor utsträckning som möjligt en 

riktig uppskattning. Deras metod bygger på tidigare forskning om utsläpp och miljöeffekter från 

transporter (t.ex. (Grennfelt, et al., 1991); (Blinge, 1995); (Flodström, 1998); (Demker, et al., 1994); 

(Scania, 2000); (Schenker, 2003)). 

Förutom utsläpp av CO2
 fokuserar metoden på parametrarna: energibehov, emissioner till luft av 

NOx, SO2, HC, CO vid drift av fordon och vid produktion av energi. Sammantaget ger dessa resultat en 

indikation på transportslagens potentiella miljöpåverkan. I detta sammanhang är det viktigt att 

poängtera att ytterliga miljöpåverkan bör undersökas och för att säkerställa miljöprestanda bör den 

verkliga påverkan studeras i den mån det är möjligt och rimligt.  

Som tidigare nämnts kommer diskussionerna relaterat till klimatpåverkan vara fokuserade mot 

utsläppen av CO2 . Utifrån den strategiska kalkyl som gjorts innebär dagens hamnpendelsystem en 

miljöbesparing på totalt 42 542 ton koldioxid årligen jämfört med om motsvarande volymer skulle 

transporterats på direkt landsväg. Denna siffra stämmer väl överrens med de uppskattningar som 
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Göteborgs hamn kommunicerat i media på omkring 40 000 ton koldioxid t.ex. (Göteborgs Stad, 

2008). Översatt i personbilar motsvarar en minskning på 42 000 ton koldioxid de årliga utsläppen från 

ca 20 000 personbilar (Konsumentverket, 2007). Minskningen motsvarar de årliga koldioxidutsläppen 

från mer än 7 000 svenskar enligt FNs Millennium Development Goals Indicators (United Nations, 

2008). Utifrån Sveriges totala utsläpp av koldioxid har hamnpendlarna medfört att 

koldioxidutsläppen har minskat med 0,08%, baserat på FNs uppskattningar av Sveriges totala utsläpp 

av koldioxid på 54 367 tusen ton för år 2004 (United Nations, 2008).  

3.5 Klimatpåverkan i framtiden 

3.5.1 Framtidsscenarion 

För de olika framtidscenarion som definierats genomförs en miljömässig jämförelse av CO2
 utsläpp 

mellan ett system med hamnpendlar jämfört med ett motsvarande transportsystem baserat på 

enbart vägtransporter baserat på olika tänkbara utvecklingsnivåer och tidsperspektiv (2010, 2015, 

2020, 2025). Följande dimensioner av olika utvecklingsmöjligheter (scenarion) utvärderas: 

• Olika tillväxttal för den årlig godsvolymtillväxt för befintliga pendlar 

• Olika tillväxttal för tillväxten av nya pendlar varje år i systemet 

 

Scenario: S1 S2 S3 S4

Årlig volymtil lväxt 5% 10% 10% 10%

Tillväxt nya pendlar 2 4 6 2  

Tabell 1 Framtidsscenarion 

Tillväxten av nya pendlar ger en följdfråga beträffande vilken potential som finns för ytterliga 

hamnpendlar i framtiden. I dagsläget ingår inga transporter av semitrailer på järnväg i 

hamnpendelsystemet vilket torde indikera en betydande potential för etableringen av nya 

hamnpendlar. Med ambitionen att överföra en 10-20% av dessa volymer till järnväg finns det en 

omedelbar potential relaterat till denna målsättning från Göteborgs hamn på en 15-20 nya 

hamnpendlar. Utöver detta så finns det en fortsatt potential för pendlar baserat på containervolymer 

då marknadsandelen idag är ca 40%. En ökning av denna marknadsandel till 60% skulle kräva ett 

antal nya pendlar, minst 10 nya pendlar. En marknadsandel på uppåt 60% anses dessutom inte som 

en omöjlig potential sätt på lite längre sikt. Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att nya 

hamnpendlar som det definieras här inte behöver betyda trafikering till nya orter och terminaler 

utan kan också innebära en utökad trafik på existerande relationer. Sammantaget och i kombination 

med tillväxt generad av en högre användning av lösa lastbärare och generell godstillväxt skulle det 

enligt diskussionerna som förts här finnas utrymme och potential för vad som idag kan ses om en 

inte altför orealistisk utveckling på ca 25-35 nya pendlar i framtiden. Om det kommer ta 15, 10 eller 

15 år att uppnå denna potential är svårt att säga och därav har olika scenarion skapats. Vilken 

potential som är realistisk i framtiden kommer att behandlas och diskuteras dels i anslutning 

resultatet av den strategiska kalkylen men även mer djupgående i de avslutande reflektionerna.  

Beräkningarna för respektive framtidsscenario visar på en betydande klimatrelaterad potential i 

framtiden. 
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Scenario S1 S2 S3 S4

Nuläge -42 542 -42 542 -42 542 -42 542 

2010 -49 644 -62 041 -69 773 -54 309 

2015 -82 780 -144 875 -179 806 -109 944 

2020 -125 070 -278 280 -357 016 -199 544 

2025 -179 045 -493 130 -642 414 -343 846  

Tabell 2 Miljömässig jämförelse med direkt landsväg, Framtidsscenarion 

Om det mest ambitiösa scenariot 3 skulle realiseras är samhällsvinsterna tveklöst mycket stora. 

Frågan är ifall scenariot är realistiskt? För att detta scenario skall ses som realistiskt krävs en 

samverkan och kombination av olika bidragande faktorer. Dels krävs en stark underliggande tillväxt 

inom godstransporter, dels en fortsatt ökning av containerisering av gods, dels en ökad 

marknadsandel för container baserade hamnpendlar och framförallt en ökad andel hamnpendlar 

med semitrailers. Samtliga dessa faktorer utvecklas positivt i nuläget vilket talar för att många av 

dessa faktorer redan existerar och är väldigt starka.  

Utifrån antagandet att detta scenario är realistiskt återstår frågan om kapaciteten relaterat till 

infrastruktur i ändpunkter (terminalerna) samt mellanliggande infrastrukturen i termer av järnväg 

och vägar är tillräcklig? Då tidsperspektivet sträcker sig till 2025 innebär detta också en möjlighet att 

ny infrastruktur kan implementeras. Det fall detta scenario anses realistiskt och önskvärt är det av 

största vikt att infrastrukturutvecklingen håller erforderlig takt.  

 

 

Figur 12 Sammanställning miljöbesparing CO2 

Utvecklingen enligt de beräknande framtidsscenariona uppvisar en relativt jämn ökningstakt. I 

verkligheten är det troligt att kurvorna uppvisar olika tröskeleffekter som t.ex. introducerandet av 

trailers i hamnpendelsystemet och när terminalerna hittat former för samarbeten och interregionala 

pendlar. 
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3.6 Diskussion och reflektioner 

3.6.1 Tillväxt och framtidsutsikter 

Från analysen av de olika scenarierna är det tydligt att hamnpendelsystemet är en viktig del av det 

Skandinaviska logistiksystemet i framtiden. Systemet säkerställer ett hållbart transportsystem med 

betydande samhällsekonomiska vinster. Dess kostnadseffektivitet kommer bidra till Skandinaviska 

företags konkurrenskraft genom att pressa transportkostnader minska avståndshandikappet 

gentemot företag på t.ex. kontinenten (Bergqvist, 2008b). Hamnarnas förmåga att koppla 

sjötransporten med omlandet kommer vara en nyckelfaktor i hamnpendelsystemets utveckling. 

Därav är kapacitetsutvecklingen i relation till dessa noder central.   

3.6.2 Ett hållbart transportsystem 

Resultaten från de olika scenarierna har uppvisat stora klimatmässiga vinster och en stor potential 

för framtiden. Redan i nuläget innebär systemet en minskad klimatpåverkan på mer än 40.000 ton 

koldioxid per år jämfört med om motsvarande volymer skulle transporterats med direkt väg.  

Systemets potentiella miljöbesparing i framtiden varierar starkt mellan de olika scenarierna. Vad som 

är troligt eller realistiskt i detta sammanhang är förstås en relativ bedömning som är högst 

föränderlig beroende på hur omvärlden utvecklas. Fortsättningsvis kommer diskussionen fokusera på 

det mest ambitiösa scenariot 3 och utsläpp av koldioxid. Att beskriva scenario 3 är speciellt intressant 

på detta scenario är svåruppnåeligt med tanke på alla hinder och barriärer som finns till en sådan 

stark tillväxt.  

Om hamnpendelsystemet kan följa scenario 3 kommer systemet att år 2025 inneburit en 

miljöbesparingen i termer av koldioxid jämfört med direkt landsväg på mer än 600.000 ton CO2 per 

år. Utifrån Sveriges totala utsläpp av koldioxid kan hamnpendlarna för år 2025 i det fall scenario 3 har 

realiserat inneburit att Sveriges totala utsläpp av koldioxid från 2004 års nivåer har minskat med ca 

1,2% (United Nations, 2008).  

3.6.3 Infrastrukturella flaskhalsar 

Det är omöjligt att diskutera godstransporter på järnväg utan att dessutom behandla relevanta och 

tänkbara flaskhalsar i det Skandinaviska tågsystemet. I detta avsnittet görs ett kort försök att 

redogöra för intressanta flaskhalsar på kort- och långsikt utifrån de scenarion som analyserats.  

Hamnpendelsystemet har under perioden 2000 till 2008 uppvisat en imponerande årlig tillväxt på 17-

18%. Bakgrundsfaktorerna till denna utveckling är många och kan delas upp i tillväxt på befintliga 

pendlar samt tillkomsten av nya pendlar. Båda segmenten har uppvisat starkt tillväxt och 

utvecklingen har skett parallellt. I takt med att lönsamheten i befintliga pendlar ökat har intresset för 

att starta nya även ökat. En begränsande faktor i detta fall är dock etableringen av terminaler som är 

en tidskrävande och komplicerad process som flera fall har illustrerat (Bergqvist, et al., 2007). Ett av 

problemen som framhållits på flera håll är att alla inblandade aktörer inte fullt ut definierat och 

tydliggjort sin roll i utvecklingsprocessen av kombiterminaler. Ett sådant exempel är Banverket som 

numera har definierat ett ansvarsområde relaterat till regionala kombiterminaler. Detta är en direkt 

följd av de erfarenheter man skaffat sig från flertalet etableringar av terminaler samtidigt som det är 

ett sätt att hantera de många initiativ till kombiterminaler och tågpendlar som finns i Skandinavien i 

nuläget. Som tidigare beskrivits har hamnpendelsystemet uppvisat en exceptionell utveckling på kort 

sikt vilket omöjliggjort motsvarande kapacitetsutbyggnad. Detta har dock hitintills inte varit ett 

problem då systemet på flera sätt haft överkapacitet. Den andra delen av systemet är hantering i 
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ändpunkterna vilket får anses ur ett kapacitetsperspektiv vara mindre bekymmersamt för de 

regionala kombiterminalerna. Dock har de flesta Göteborgs som slutdestination vilket innebär att 

påfrestningen på aktiviteter i och kring Göteborgs hamn har varit hög. 

Göteborgs hamn står inför en mycket stor utmaning framgent relaterat till lastning och lossning av 

containers och trailers om man vill kunna ta emot det stora intresse som finns för att skapa nya 

hamnpendlar i Skandinavien. Kapacitetsutmaningen relaterat till Göteborgs hamn är det enskilt 

största hotet mot utvecklingen av hamnpendelsystemet i framtiden. Om inte Göteborgs hamn kan 

förse systemet med tillräcklig kapacitet är det oerhört viktigt att det finns alternativa hamnar att 

trafikera. Den alternativa hamnen skall dessutom ha tillräckliga logistiska tjänster, t.ex. feeder av 

containrar till hamnar på kontinenten. Dessa logistiska tjänster kan bäst utvecklas i samverkan med 

Göteborgs hamn genom att vissa flöden eller destinationer medvetet kan skiftas till hamnar för att 

säkerställa diverse fördelar t.ex. stordrift. Ett exempel kan vara att en alternativ hamn tar hand om 

en viss typ av last eller destination, t.ex. kylcontainers (reefers) eller semitrailers till en viss 

destination. Det är av yttersta vikt att Göteborgs hamn i samverkan med andra hamnar, såväl i 

Skandinavien som på kontinenten tar ansvar för att tillräcklig kapacitet finns i framtiden. (Bergqvist, 

2008b) 

3.6.4 Nya logistiska tjänster och marknader 

Etableringen av Dryports/Torrhamnar och pendlar har inneburit en mängd nya logistiska tjänster. 

Nyckeln till framgången för många av pendlarna har varit den direkta tillgång till Göteborgs hamn 

som möjliggjort tids- och kostnadseffektiv hantering. För Göteborgs hamns del har det inneburit att 

man kunnat etablera och utöka sin verksamhet till dessa terminaler genom att dem fungerar som en 

”virtuell” del av hamnen genom IT- och affärssystem.  

Systemet av hamnpendlar består nästan uteslutande av containers varvid en stor del av marknaden 

utesluts, den som består av rullande enheter (trailers). Denna typ av lösning kallas även ibland för 

”intermodal roro”. Anledningen till att trailers inte i större omfattning använder hamnpendlarna är 

flera; marknadens förväntningar, krav, attityder och ”gamla vanor”. I stor utsträckning är detta 

samma typ av faktorer som användes för att tidigare förklara bristen på tillväxt inom segmentet 

kombinerade transporter. Hamnpendelsystet har dock påvisat att dessa faktorer kan hanteras och 

det är troligt att även kombinerade transporter av trailers kan uppvisa samma trend som existerande 

hamnpendlar när väl trafik kommer igång som kan exemplifiera att dessa faktorer kan hanteras på 

ett tillfredställande sätt. 

Förutom hamnpendelsystemet till Göteborgs hamn växer det fram hamnpendlar till andra hamnar i 

Sverige som specialiserat sig på container- och trailerhantering som t.ex. Helsingborgs hamn. Detta 

segment har inte ingått i den strategiska kalkylen då det är så pass litet idag men det är ändå viktigt 

att poängtera att det finns en stor möjlighet för detta segment att växa i framtiden. 

Av tidigare studier och fallstudier, t.ex. (Bergqvist, 2008b); (Bergqvist, 2008d); (Bergqvist, et al., 

2008); (Bergqvist, et al., 2007); (Bergqvist, 2008c); (Bergqvist, 2007); (Roso, 2006) har följande 

faktorer som Lönsamhet/marknadsunderlag, Banverk, förekomst av eldsjäl och åkare som viktiga 

aktörer identifierats som viktiga framgångsfaktorer för en hamnpendel/torrhamn.  
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3.6.5 Avslutande reflektion 

De strategiska kalkyler som gjort i denna undersökning påvisat en stor potential för minskad 

klimatpåverkan av koldioxid. Dessutom har tidigare studier visat på hamnpendelsystemet som en 

viktig faktor för konkurrenskraften hos det Skandinaviska logistiksystemet. Det finns dock ett antal 

hinder för att systemet inte kan komma att utvecklas i den takt som önskas. Ett hinder som 

behandlats i (Bergqvist, et al., 2007) är behovet av en tydlig roll för trafikverken i allmänhet och 

Banverket i synnerhet i dessa frågor. Frågor beträffande terminaler och pendelutveckling har en 

naturlig regional prägel. Styrkan i detta är en god lokal förankring och kännedom. Det finns dock även 

ett antal faktorer som kan begränsa och göra processen långsammare som härrör från den regionala 

förankringen. Vid uppkomsten av konflikter på regional nivå om t.ex. när flera närliggande orter och 

kommuner vill etablera en kombiterminal. Vid sådana konflikter finns ett behov av aktörer som kan 

ta ett större helhetsansvar. Ett bristfälligt engagemang och avsaknad av initiativ i dessa frågor kan 

försena utvecklingen. Exempel på detta är motviljan att avgöra tvister och underlätta planering och 

projektering. Studier gjorda visar på att flera aktörer vid olika terminaletableringar har upplevt en 

brist på sådant initiativ och engagemang (Bergqvist, 2007, Bergqvist, et al., 2007). 

Sammantaget har hamnpendelsystemet en viktig roll i framtiden för att säkerställa ett 

konkurrenskraftigt och hållbart transportsystem under förutsättning att det tillåts växa efter den 

marknadsefterfrågan som finns vilket kräver tillgång till erforderlig kapacitet i såväl ändpunkterna 

som den mellanliggande infrastukturen. 
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