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Förord 

Detta projekt tar sig an problemet hur vi ska hantera godstransporterna och deras CO2-

utsläpp. Det finns många, många frågor kvar att besvara, men vi tycker ändå att vi har 

lyckats flytta fram positionerna en bit. 

Inom projektet har vi tagit fram en serie rapporter. De flesta av dessa är avsedda för 

publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter. Innan en eventuell sådan 

publicering tillgängliggörs rapporterna på lite olika sätt. Tre av dem kommer att ingå i 

Xing Liu’s doktorsavhandling, flera finns i VTI:s avdelning för transportekonomis 

Working Paper-serie på S-WoPEc, ett par ges ut som separata VTI rapporter eller VTI 

notat. Samtliga sammanställs i VTI-notat 28-2014. 

I ansökan för projektet utlovades studier inom följande områden: 

 

 Systematisk beskrivning av förhållanden i transportbranschen som är av vikt för 

styrmedelsutformning. 

 Hur transportbranschens funktionssätt påverkar verkan och kostnadseffektivi-

teten av olika klimatpolitiska styrmedel med fokus på hur dessa styrmedel bör 

utformas. 

 En bättre förståelse för hur transportsystemet fungerar med avseende på 

styrmedel med hjälp av ekonometriska metoder. 

 SamGodsmodellens möjligheter att på ett väl avvägt sätt hantera implementation 

av styrmedel givet de observationer vi gjort. 

Utöver detta utlovades även föreliggande syntesrapport som sammanfattar de viktigaste 

slutsatserna för en policypublik. I enlighet med ovanstående så har projektet mynnat ut i 

tio underlagsrapporter (exklusive denna syntesrapport). De författare som har medverkat 

i framtagandet av underlagsrapporterna är Björn Carléna, Lars Hultkrantzb, Xing Liub, 

Anders Lunanderb, Anna Mellina, Svante Mandella, Jan-Eric Nilssona, Roger Pyddokea, 

Edith Sorkinac, och Inge Viertha. 

Vi tackar Vinnova och Trafikverket för finansiering och alla medverkande för en god 

insats. 

 

Stockholm september 2014 

 

 

Svante Mandell 

Projektledare 
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Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel – Sammanfattande rapport  

av Svante Mandell & Björn Carlén 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Godstransporter har under en lång tid uppvisat ökande utsläpp av växthusgaser. Sedan 

runt 2006 har utsläppen dock varit konstanta eller till och med sjunkande. Det är inte 

klart om detta är ett bestående trendbrott, en prisanpassning eller något annat. 

I denna rapport diskuterar vi flera dimensioner av hur växthusgaserna från gods-

transportsektorn ska kunna minskas. Till exempel diskuterar vi införandet av så kallade 

Gröna korridorer och föreslår verktyg för att lösa de komplexa koordinationsproblem 

som uppstår i dessa korridorer. Vidare diskuterar vi hur man ska se på de klimat-

politiska konsekvenserna av överflyttning från väg till järnväg eller elektrifierade fordon 

på väg. Vi visar att konsekvenserna av en sådan överflyttning beror på den energi- och 

klimatpolitiska kontexten. Som politiken ser ut inom EU (inklusive Sverige) så ger en 

elektrifiering av (gods-)transportsektorn upphov till huvudsakligen pekuniära effekter. 

Dessa effekter återspeglas i befintliga marknadspriser. Som en medveten följd av 

politikutformningen så uppstår det inga direkta effekter på de globala utsläppen av 

växthusgaser. Däremot så kan en omfördelning av utsläpp från övrigsektorn (där 

vägtransportsektorn ingår) till EU ETS (som täcker elproduktionen) bidra till ett 

kostnadseffektivt uppfyllande av EU:s klimatpolitiska mål 

En stor del av rapporten fokuserar på hur godstransportsektorn kan tänkas svara på 

ekonomiska klimatstyrmedel. Godstransportsmarknaden uppvisar en rad specifika 

egenskaper och förhållanden som skulle kunna innebära att den reagerar annorlunda än 

vad andra typer av marknader gör.  

Vi har studerat dessa frågor dels med hjälp av en allmän jämviktsmodell, dels med den 

svenska nationella godstransportmodellen, SamGods och dels genom national-

ekonomisk teori. 

Vi noterar särskilt att tung trafik på både väg och järnväg i genomsnitt möter för svaga 

styrmedel jämfört med de samhällsekonomiska kostnader de orsakar. Följaktligen blir 

fraktvolymerna högre än vad som skulle vara fallet om dessa kostnader fullt ut inter-

naliseras. Som ett resultat blir energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser också 

ineffektivt stora även om dessa var för sig hanteras av korrekt kalibrerade instrument. 

Närvaron av externa effekter på en marknad är förvisso ett marknadsmisslyckande. I det 

här fallet har samhället dock tämligen god information om existensen och nivåerna på 

externaliteterna. Att de inte fullt ut fångas av den befintliga styrmedelsarsenalen är 

därför snarare ett politikmisslyckande. Det kan även vara en högst medveten politik där 

en felaktig prissättning accepteras av någon annan anledning, till exempel inter-

nationella konkurrenskraftsöverväganden. 

Kontraktsutformning i allmänhet och så kallad split incentives i synnerhet diskuteras i 

rapporten. Vår slutsats är att kontraktsutformningen är viktig för hur risk och incitament 

till exempelvis bränslereducerande åtgärder fördelas. I många fall är det omöjligt att 

skriva kontrakt som leder till en optimal fördelning utan man får nöja sig med en 
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”second-best”-lösning. Bränsleklausuler är av särskilt intresse då de kan fungera som ett 

”filter” mellan styrmedel och åkare. Som bränsleklausulerna typiskt ser ut i Sverige har 

vi dock inte anledning att tro att bränsleklausuler kommer att ”filtrera” bort åkarens 

incitament. 

Då kontraktsutformningen är viktig för utfallet på marknaden så har vi genomfört en 

enkät för att skapa en bättre förståelse för hur utformningen ser ut på den svenska 

godstransportmarknaden. Vi har också, med hjälp av intervjuer, studerat drivkrafterna 

bakom frivilliga klimatåtgärder inom godstransportsektorn. I det senare fallet observerar 

vi ett additionalitetsproblem – som ägnas särskilt intresse i en delstudie. 
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Land based freight transports, climate and policy – Summary report  

by Svante Mandell & Björn Carlén 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95 Linköping 

 

 

Summary 

Greenhouse gas emissions from freight transport have been increasing for a long time. 

Since around 2006, however, emissions have remained constant or declined. It is not 

clear, whether this is due to the state of the general economy, price changes, or if some 

kind of trend shift has occurred on the market. 

In this report, we discuss greenhouse gas emissions from freight transport and how they 

could be reduced. We address these questions from several different angles. For 

example, we discuss the introduction of so-called green corridors and propose tools to 

solve the complex coordination problems that are associated with these corridors. 

Furthermore, we discuss how to view the climate change impact from shifting road to 

rail or electrified vehicles on road. We show that the consequences of such a shift 

depend on the energy and climate policy context. Given the policy adopted in the EU 

(thus, including Sweden), an electrification of the (freight) transport sector gives rise to 

primarily pecuniary effects. These effects are reflected in the market prices. The direct 

effects on global greenhouse gas emissions will be zero – as a result of the policy 

design. Even so, a reallocation of emissions from the “non-trading” sector (where road 

transport is included) to the EU ETS (that, among other sectors, covers electricity 

production) contributes to a cost-effective compliance with EU's climate policy goals. 

The major part of the report focuses on how the freight transport sector might respond 

to economic climate policy instruments. Freight market exhibits a number of specific 

characteristics that could imply that it reacts differently than other types of markets do. 

We have studied these issues with the help of a general-equilibrium model, and the 

Swedish national freight model, Samgods, and by economic theory. 

We note in particular that the heavy traffic on both road and rail, on average faces too 

weak instruments compared to the social costs they cause. Consequently, freight 

volumes will be higher than would be the case if these costs were fully internalized in 

the prices the market meets. As a result, energy consumption and greenhouse gas 

emissions will also be inefficiently large, even if these are separately handled by 

properly calibrated instruments. The presence of externalities in a market is certainly a 

market failure. In this case, however, policy makers have fairly good information about 

the existence and the level of the externalities. That they are not fully captured by the 

existing instruments is therefore a policy failure. However, it may also be a conscious 

policy where an incorrect pricing is accepted for some other reason, such as 

considerations regarding international competitiveness. 

Contract design in general and the so called split incentives, in particular, are discussed 

in the report. Our conclusion is that the contract design is of importance for how risk 

and incentives, e.g., for fuel-reduction measures, are allocated between the contracting 

parties. In many cases it is impossible to write contracts that lead to an efficient 

allocation and one have to settle for a “second-best” solution. Fuel clauses are of 

particular interest because they can act as a “filter” between the policy instruments and 
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the transport provider. However, as fuel clauses typically are designed in Sweden, we 

have no reason to believe that the fuel clause will “filter” the incentives. 

We conclude that contract design is important for how the market responds to policy 

measures. To create a better understanding of contract design on the Swedish market for 

freight transport, we have conducted a survey. We have also, with the help of 

interviews, studied drivers for voluntary climate actions in the freight transport sector. 

In the latter case, we observe an additionality problem, to which we devote special 

attention in one of the underlying reports. 
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1 Bakgrund och syfte 

1.1 De svenska utsläppen av växthusgaser  

De svenska koldioxidutsläppen mer än tredubblades mellan 1950 och 1970. Den snabba 

tillväxten bröts i samband med oljekriserna i början av 70-talet och under perioden 

1970–1990 minskade de med omkring 40 %. Denna utveckling skedde mycket tack vare 

utbyggnaden av kärnkraften och fjärrvärmeproduktionen i kombination med en 

energipolitik inriktad mot oljeersättning. Transportsektorns utsläpp fortsatte dock att 

öka. Sektorns andel av de svenska växthusutsläppen växte därmed dramatiskt och 

uppgår idag till ca 45 %, en andel som överstiger den för nästan alla jämförbara 

industriländer. I den klimatpolitiska debatten ses transportsektorn därför inte sällan som 

något av ett sorgebarn.  

Mot slutet av 80-talet började de svenska växthusgasutsläppen att öka igen. Fallande 

oljepriser och god ekonomisk utveckling bidrog till detta. Samtidigt skiftade politikens 

fokus från oljeersättning till miljöproblem, däribland klimathotet. År 1991 infördes en 

koldioxidskatt om 25 öre/kg. Den har sedan dess höjts i flera steg och uppgår i dag till 

drygt en krona per kilo. Tillsammans med det utsläppshandelssystem för energiintensiva 

industrier (EU ETS) som EU sjösatte 2005 innebär koldioxidbeskattningen att 

merparten av de svenska koldioxidutsläppen är prissatta. Det stora undantagen utgörs av 

utsläppen från utrikes sjöfart och luftfart. Prissättning av koldioxidutsläpp utgör 

dragloket i svensk klimatpolitik, även om detta lok har kompletterats med FoU-bidrag, 

systemet med gröna elcertifikat samt stöd till miljö- och klimatinvesteringar, 

exempelvis LIP och KLIMP.  

Den svenska energibeskattningen har påtagligt höjt bränslepriset vid pump. Ofta ligger 

fokus för diskussionen just på beskattningen men också oljeprisets utveckling är viktigt, 

se ”produktionskostnad” i Figur 1, vilken visar pumppriset för diesel. Kring mitten av 

00-talet steg oljepriset, vilket gav en betydande draghjälp till klimatpolitiken. Efter 

fallet i samband med finanskrisen 2008 stiger priset igen om än i en långsammare takt.  

 

 

Figur 1 Dieselprisets utveckling 2001–2013 (fasta priser). (Källa: Spbi).  
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Den förda politiken har begränsat tillväxten i de svenska växthusgasutsläppen. 

Tillväxten bröts kring mitten av 90-talet och därefter minskar utsläppen ånyo, om än i 

en långsammare takt än den vi upplevde under 70- och 80-talen. Än en gång sticker 

transportsektorn ut. Nu genom att dess utsläppskurva inte böjde av nedåt förrän tiotalet 

år senare, se Figur 2. 

 

Figur 2 Sveriges växthusgasutsläpp 1990–2011, miljoner ton CO2-eq. (Källa: 

Naturvårdsverket (2012b)). 

Transportsektorns utsläpp kommer främst från personbilismen och lastbilstransporter, se 

Figur 3. Personbilarnas utsläpp låg under perioden 1990–2002 på en någorlunda 

konstant nivå. Därefter uppvisar de en fallande trend. Denna utveckling kan förklaras 

med kraftig koldioxidbeskattning i kombination med stigande oljepris, låginblandning 

av etanol, övergång till diesel och under senare år en alltmer bränsleeffektiv bilpark. För 

godstransporter på väg ser situationen annorlunda ut. Totalt sett har utsläppen fortsatt att 

öka, med undantag för år 2009. Denna ökning drivs främst av ökade utsläpp från lätta 

lastbilar. För tyngre lastbilar toppade utsläppen kring 2005–2006, dvs. ett par år innan 

den stora finanskrisen. Denna utveckling är inte helt enkel att förklara eftersom BNP 

växte kraftig under dessa år. Är det en effekt av stigande oljepriser? En fördröjd effekt 

av den förda politiken? En konsekvens av ett ökat intresse hos producenter och 

konsumenter för miljövänliga lösningar? Eller en kombination av dessa? 
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Figur 3 Transportsektorns koldioxidutsläpp* 1980–2011, miljoner ton CO2. (Källa: 

Trafikverket (2012)). 

* Totalen omfattar även buss samt mopeder och motorcyklar. 

1.2 Godstransporter på väg 

Historiskt har efterfrågan på godstransporter i Sverige följt BNP-utvecklingen. Sedan 

slutet av 90-talet kan vi emellertid observera en fallande godstransportintensitet 

(tonkm/BNP) för den svenska ekonomin. Godstransporter på väg uppvisar en lite 

annorlunda bild. Intensiteten av lastbilstransporter har varierat en del, men har de 

senaste 10 åren legat konstant, se Figur 4. Noterbart är att sedan början av 70-talet har 

mängden gods sjunkit med ca 25 %. Den ökning vi ser i transportarbetet förklaras 

således främst av allt längre transporter. Under det senaste årtiondet har den 

genomsnittliga längden för inhemska lastbilstransporter ökat från 75 km till 103 km. 

 

Figur 4 Godsmängd (ton) och godstransportarbete (tonkm) med lastbil inom Sverige 

samt BNP i fasta priser 1972–2012. (Källa: Trafikanalys). 
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Utvecklingen mot allt längre lastbilstransporter är inte någon isolerad svensk företeelse 

utan går igen globalt (McKinnon, 2010). McKinnon menar att utvecklingen drivs av en 

tendens mot allt större utbredningsområde för underleverantörer och centraliserings-

fördelar (skalfördelar) i industriell produktion och lagerhållning. Till stor del förklaras 

utvecklingen alltså av ändrade förhållanden och möjligheter för näringslivet. Att 

andelen internationella transporter, som ju i genomsnitt är längre, har ökat indikerar att 

skapandet av EUs inre marknad kan ha bidragit till denna utveckling i Sverige. 

Priset på lastbilstransporter i Sverige har under andra hälften av 00-talet ökat kraftigt, 

25 % sedan 2004 (SCB). Detta är en betydligt snabbare än både KPI och BNP. Att 

mängden lastbilstransporter fortsätter att växa trots ett stigande relativpris är i sig inte 

förvånande, men indikerar att utvecklingen till stor del är efterfrågedriven. Den mer 

relevanta frågan är om lastbilstrafiken tar eller tappar marknadsandelar. Figur 5 visar 

hur det svenska godstransportarbetets fördelar sig på de olika transportslagen. Vid första 

anblicken framträder vad som verkar vara en stabil konkurrenssituation. En närmare 

granskning visar dock att vägtransporterna sedan slutet av 90-talet har tappat 

marknadsandelar. Det är inte frågan om någon dramatisk förskjutning. Mot bakgrund av 

att de faktiska konkurrensytorna mellan transportslagen ofta är små och att där 

potentialer anses finnas på papperet (långväga transporter) kan ytan vara obefintlig pga. 

kapacitetsbegränsningar och transaktions- och förhandlingskostnader, indikerar det att 

något kan vara på gång.  

Samtidigt kan man, mot bakgrund av den ökade beskattningen av koldioxidutsläpp, 

stigande relativpris på lastbilstransporter, en lång historik av politiska önskningar och 

projekt för att föra över gods från väg till järnväg och sjöfart, bli förvånad att 

lastbilstransporterna inte tappat mer till sjöfart och järnväg. Möjligen förklaras detta av 

en utveckling mot produktion av lättare och mer högvärdigt gods som dels passar 

lastbilstransporter men som också klarar högre transportpriser.  

 

Figur 5 Modal split i Sverige 1990–2011, % av tonkm. (Källa: Trafikanalys). 

1.3 Några prestationsmått för lastbilsbranschen 

Transportföretag kan öka sin produktivitet och/eller öka värdet av sin produktion på 

flera sätt. Produktiviteten kan exempelvis ökas genom ökad lastfaktor, minskad mängd 

tomtransporter samt ökad bränsleeffektivitet. Produktvärdet kan ökas genom snabbhet, 

leveranssäkerhet och punktlighet samt skapandet av logistiska system. Noteras bör att 

många av de åtgärder som faller i den första kategorin inte sällan har en direkt och 
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potentiellt stor effekt på transporternas CO2-utsläpp. Nedan redovisar vi hur några 

prestationsmått har utvecklats för lastbilstrafiken.  

Figur 6 visar lastbilstransporternas utveckling i termer av fordonskm och tonkm i 

Sverige. De två storheterna har utvecklats likartat med två tydliga undantag, perioderna 

1993–2000 och 2008–2011. Den stora skillnaden i utvecklingstakt under perioden 

1993–1997 förklaras främst av att Sverige höjde den maximala totalvikten för väg-

fordon från 51 till 56 ton år 1990 och till 60 ton 1993. Produktiviteten ökade eftersom 

varje fordon nu kunde ta större laster. Svårare att förstå är varför trafikarbetet ökade så 

mycket snabbare än transportarbetet mot slutet av 90-talet. Är det förskjutningar i 

transportefterfrågans sammansättning, förändringar i fordonsparken? För inte glömde 

man väl bort hur man lastar? 

Att kurvorna divergerar från 2008 förklaras främst av en lägre lastfaktor till följd av den 

snabbt fallande efterfrågan i samband med finanskrisen 2008. Andelen tomtransporter 

sjönk under samma period från 37 % till 17 %.  

 

Figur 6 Lastbilstransporter (tonkm och fordonskm) 1990–2011. (Källa: Trafikanalys, 

HBEFA). 

Att tyngre fordon fick framföras på det svenska vägnätet har haft en påtaglig effekt på 

vägtransportsektorns energianvändning, se Figur 7. Transportarbetet ökade kraftigt 

under stora delar av 1990-talet utan att bränsleanvändningen ökade nämnvärt.  
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Figur 7 Lastbilstransporter (tonkm) och bränsleanvändning, 1990–2011. (Källa: 

Trafikanalys, HBEFA). 

På aggregerad nivå har bränsleanvändningen per fordonskilometer varit förhållandevis 

konstant sedan 1990. En viss minskning kan emellertid observeras under första halvan 

av 2000-talet. Det ska noteras att bakom denna aggregerade bild kan betydande 

förändringar ligga. Exempelvis så har transportarbetet med lätta lastbilar ökat och det 

kan vara så att den motoreffektivisering som teknikutvecklingen medgivit har tagits ut i 

form av ökad effekt snarare än lägre bränsleåtgång.  

 

Figur 8 Fordonskm och bränslekonsumtion 1990–2011. Index (1990=100). (Källa: 

HBEFA). 

Den ovan beskrivna utvecklingen med bättre kapacitetsutnyttjande av fordonen, 

minskad andel tomtransporter och en kraftig ökning av långväga transporter är inte unik 

för Sverige. Hovi och Andersen (2010) observerar motsvarande utveckling i Norge.  

1.4 Kommentarer 

Diskussionen ovan leder till flera observationer. En viktig sådan är att marknaden för 

lastbilstransporter reagerar på ändrade förhållanden, även om vi inte alltid fullt ut förstår 

utvecklingen. Sektorn kan alltså styras. Välavvägd styrning tarvar dock god förståelse 

av bestämmelsefaktorerna för godstransporternas utveckling, hur känslig sektorns 
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aktörer är för olika former av styrning samt hur restriktioner för sektorns utveckling 

påverkar andra delar av samhället.  

På ett övergripande plan så bestäms godstransporternas utveckling av:  

 

(i) efterfrågefaktorer som näringslivets utveckling, förändringar i 

varusammansättningen, förändringar i företagens benägenhet att hålla lager 

(ii) utbudsfaktorer som fordonskostnader, bränslepriser och utveckling vad gäller 

logistisk service  

(iii)spelregler och infrastrukturens utveckling.  

Det kan låta enkelt men bakom dessa storheters utveckling ligger ett stort antal 

bestämmelsefaktorer som kan samverka och motverka varandra i komplicerade system.  

EU:s inre marknad, dess utvidgning och integreringen av de forna öststaterna i det 

marknadsekonomiska systemet har skapat potentiella skal- och samproduktionsfördelar 

av stora mått. Ett fortsatt realiserande av dessa kan väntas påverka den geografiska 

fördelningen av produktionen. Nya handelsrelationer kan uppstå, för vilka alternativen 

till vägtransporter inte är väl utbyggda. EU:s planer på att knyta ihop unionens länder 

med transportinfrastrukturinvesteringar blir härvidlag viktiga.  

Klimatpolitiken har legat högt upp på den politiska dagordningen. Mycket av det 

klimatpolitiska ramverket för Sverige ges av EU:s politik på området. Sedan mitten av 

00-talet kan vi i Sverige observera en svag nedgång för lastbilstransporternas CO2-

utsläpp. Det är svårt att uttala sig om vad denna nedgång beror på. Kanske börjar vi se 

anpassning till den höga beskattning lastbilstransporterna har mött under lång tid. Det 

kan vara en effekt av styrmedlen i kombination med stigande oljepris. En annan 

förklaring kan vara att nedgången är ett uttryck för ett ökat intresse hos transportköpare 

och dess slutkunder om gröna produktionskedjor. För att få ett slutligt svar på detta 

behöver frågan studeras närmare än vad vi gör i denna rapport. Vi tar dock ett par steg 

på vägen både för att skapa en bättre förståelse för vilka potentiella mekanismer det kan 

vara fråga om samt genom att utveckla metoder för att utvärdera effekterna av dem.  

1.5 Upplägget för resten av rapporten 

Resterande rapport består av åtta kapitel följt av ett avslutande kapitel som samman-

fattar våra resultat och ger idéer för vägar framåt. Lite grovt kan resterande rapport 

delas in i två delar. Kapitel 2 till och med 5 fokuserar på strukturella frågor för 

godstransporter och klimatpolitik och kapitel 6 till och med 9 diskuterar transport-

marknadens agerande på mikronivå. 

I princip allt som presenteras i kapitel 2 till och med 9 är hämtat ur de tio rapporter som 

studien bygger på. Det vill säga, allt som står att läsa i denna sammanfattande rapport 

finns också i underlagsrapporterna. Det motsatta gäller däremot förstås inte. 

Underlagsrapporterna innehåller mycket information som inte fick rum i denna 

sammanfattning. Särskilt gäller det spörsmål av mer teknisk natur. Sålunda återges 

endast ett minimum av matematiska formler och statistiska tester i denna 

sammanfattning. Istället fokuserar vi på att ge en mer populärvetenskaplig översikt. 
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Den första delen – kapitel 2–5 – baseras på fem rapporter som diskuterar mer 

övergripande frågor om vilka eventuella hinder det finns för styrmedel att verka på 

godstransportmarknaden, vilka effekter styrmedlen verkar ha haft, frågor om 

överflyttning mellan trafikslag samt framtida utformning av EU:s klimatpolitik riktad 

mot transporter. De fem rapporterna är: 

 

1. ”En granskning av EU Kommissionens Impact Assessment av EU:s färdplan för 

transporter” av Björn Carlén 

2. ”On Assessing Climate Effects of Electrifying the Transport Sector” av Björn 

Carlén och Svante Mandell 

3. “Design of a combinatorial bidding market for Green Corridor freight” av Lars 

Hultkrantz och Anders Lunander 

4. “Why do CO2 emissions from road freight transports increase in spite of higher 

fuel prices?” av Inge Vierth 

5. “Freight transport, policy instruments and the climate” av Svante Mandell, Jan-

Eric Nilsson och Inge Vierth 

Den andra delen – kapitel 6–9 – behandlar de rapporter som är mer inriktade på att 

skapa en bild av hur godstransportsektorn fungerar. Till exempel hur godstransport-

företag själva upplever och agerar i respons på styrmedel. Här återfinns också en studie 

om godstidsvärden och en studie om hur ett fullt internaliserande skattesystem kommer 

att påverka varuflöden. De rapporter som ligger till grund för dessa kapitel är: 

 

6. “The role of contractual and non-contractual relations between transport buyers 

and providers, in an environmental context” av Anna Mellin och Edith Sorkina 

7. ”Frivilliga klimatåtgärder på den svenska godstransportmarknaden: En 

intervjustudie” av Anna Mellin och Roger Pyddoke 

8. “Estimating the additionality of the Swedish climate finance program – Klimp” 

av Xing Liu, Per Strömberg och Linda Wennler 

9. “Estimating value of time savings for freight transport: A simultaneous decision 

model of transport mode choice and shipment size” av Xing Liu 

10. “Effects from consistent internalization of external effects from transport and 

manufacturing – a CGE analysis for Sweden” av Xing Liu och Lars Bohlin 

 

Samtliga ovanstående underlagsrapporter återfinns i VTI-notat 28-2014. 
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2  EU:s klimatpolitik mot transportsektorn 

Sveriges klimatpolitik är starkt kopplad till den politik som förs på EU-nivå. Det är till 

exempel så att Sverige i sig inte är, och aldrig heller har varit, en part under Kyoto-

protokollet. Där är istället EU part. Sålunda måste Sverige agera så att EU uppnår de 

mål som EU förbundit sig till. Det är därför föga meningsfullt att diskutera klimatpolitik 

i Sverige utan att ta ett avstamp i klimatpolitiken som förs på EU-nivå. 

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

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

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

tillhörande sektorvisa utvecklingslinjer förenliga med den angivna målsättningen (EU 

2011a). Syftet har varit att ge underlag för utformningen av en EU-politik som kraftigt 

minskar utsläppen av växthusgaser, minskar utsattheten för oljeprischocker och bidrar 

till uthållig tillväxt och jobbskapande. Kommissionen har därefter utvecklat detaljerade 

sektorvisa s.k. färdplaner för att klara en sådan utsläppsminskning. Konsekvenserna av 

dessa färdplaner har analyserats i s.k. Impact Assessments (IA:s). Här återger vi ett 

referat av vår granskning av Kommissionens Färdplan för transportsektorn (EU 2011b) 

och tillhörande IA (EU 2011c). Avsnittet baseras på en rapport av Björn Carlén som 

återfinns i Bilaga 1. 

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

linjerna. Dagens transportsystem genererar stora utsläpp av växthusgaser och andra 

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

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

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

utvecklingen gått mot det miljöanpassade transportsystem som målades upp i Vitboken 

från början av 2000-talet. I frånvaro av ytterligare politisk styrning ser man framför sig 

snabbt ökade utsläpp av växthusgaser och andra miljö- och hälsofarliga ämnen samt 

kraftigt växande trängselkostnader. Kommissionen förklarar den observerade 

utvecklingen med en inkomplett prissättning, bristande forskningspolitik, ineffektiva 

transporttjänster, samt avsaknad av en integrerad transportplanering (EU 2011b, sid. 

11). Färdplanen för transporter gör ett omtag och målar upp en vision av ett 

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

Assessment för transportsektorn (IAT) anger (på sid. 27) följande operationella mål för 

transportsektorn år 2050. 

 utsläppen av växthusgaser ska vara 60 % lägre än år 1990,  

 oljeberoendet ska minska kraftigt,  

 ökningen i trängseln ska ha begränsats.  

Vi för här en diskussion kring (a) de uppsatta målen för EU och för transportsektorn 

utifrån ett kostnadseffektivetsperspektiv, (b) konsistensen och allsidigheten i 

Kommissionens analyser (c) möjligheten till att utforma mer kostnadseffektiva 

styrmedels- och åtgärdspaket samt (d) behovet av ytterligare konsekvensanalyser. Fokus 

ligger på den klimatpolitiska dimensionen. Diskussionen vilar på nationalekonomisk 

mikroekonomi/välfärdsteori, vilket är naturligt då begreppet samhällsekonomisk 

kostnadseffektivitet är härlett utifrån denna modell. För globalt mixade utsläpp, såsom 

växthusgaser, kräver kostnadseffektivitet likhet mellan olika aktörers marginalkostnader 

för utsläppsminskningar. 

I marknadsekonomier såsom EU och Sverige kan vinst- och nyttomaximerande aktörer 

antas minska sina utsläpp ytterligare så länge kostnaden för detta inte överstiger priset 
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på utsläpp. EU beräknar framtida behov för minskningar av växthusgasutsläppen för 

olika sektorer för en serie globala scenarier som skiljer sig åt vad gäller klimatpolitisk 

huvudinriktning och teknisk utveckling. Tabell 1 innehåller minskningsbehovet för det 

mest relevanta scenariot. Under detta scenario krävs CO2-priser om 190–370 Euro/ton 

för att klara -80 %-målet. Givet detta mål framträder en någorlunda robust struktur över 

den sektorsvisa fördelningen av utsläppsminskningar.  

Tabell 1Minskning av EUs växthusgasutsläpp relativt 1990. 

 2005  2030 2050 

Totalt  7 % 40 % 80–82 % 

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

Industri (CO2) 20 % 34–35 % 84–87 % 

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

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

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

Andra växthusgaser 20 % ~54 % 60–63 % 

* Inkl. flyg men exkl. utrikes sjötrafik.  

Det relativa minskningsbetinget för transportsektorn är mindre än för de flesta andra 

sektorerna, vilket indikerar relativt höga minskningskostnader. Noterbart är också att 

trots förhållandevis höga koldioxidpriser ökar transportsektorn sina utsläpp fram till 

2030.  

Det är från Tabell 1 som minskningsbetinget om 60 % för transportsektorn kommer. 

Givet att det initiala inslaget av koldioxidbeskattning är någorlunda uniformt över 

medlemsländerna så är den kostnadseffektiva interna fördelningen någorlunda robust 

mot de variationer i teknisk utveckling som studeras i LCE. Detta förhållande lånar sig 

inte till slutsatsen att ett utsläppstak för transportsektorn på 40 %-nivån är kostnads-

effektivt.  

Relativt små förskjutningar av olika sektorers efterfrågan och tekniska utveckling kan 

ge upphov till betydande snedvridningar. Detta illustreras i Figur 9, där bredden på 

boxdiagrammet indikerar den totalt tillåtna utsläppsmängden för EU. Transportsektorns 

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

ytterligare utsläppsminskningar inom transportsektorn, vilket illustreras med en från 

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

höger till vänster. Även denna sektor har ett fallande marginalkostnadssamband 

(MACRoEU).  

Givet de heldragna (förväntade) MAC-sambanden är den sektorsvisa takfördelningen 

(qT, qRoEU) kostnadseffektiv, dvs. den når målet till lägsta kostnad. Vid denna utsläpps-

fördelning möter bägge sektorerna priset p*. Men så snart sektorernas MAC-samband 

utvecklas annorlunda än förväntat uppstår det en snedvridning under denna fördelning. 

För att illustrera, anta att MACT skiftar nedåt samtidigt som MACRoEU skiftar uppåt så att 

den effektiva allokeringen nu ges av (uT, uRoEU). Allokeringen (qT, qRoEU) ger nu upphov 

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

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

lutning, kurvatur samt kostnadschockernas storlek och riktning kan denna snedvridning 

bli betydande.  
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Figur 9 Snedvridning inom EU. 

Vi lämnar nu den övergripande klimatpolitiska nivån och övergår till att diskutera EU:s 

färdplan för transportsektorn.  

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

European economic progress, enhances competitiveness and offers high quality 

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

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

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

ecosystems.” Samtidigt anges att ”curbing mobility is not an option”. En ganska luddig 

och intetsägande målbild. Som nämndes ovan, så definierar man i IAT ett hållbart 

transportsystem som ett där  

 

i. utsläppen av växthusgaser år 2050 är 60 % lägre än år 1990,  

ii. oljeberoendet har minskats påtagligt,  

iii. ökningen i trängseln har begränsats. 

I sig är denna målbild konsistent med resultatet av den analys som presenterades i LCE. 

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

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

tillgängliga eller få tillgång till varor och tjänster och är därför snarast att betrakta som 

en kostnad. Möjligen förväxlar man här mobilitet med tillgänglighet. Vidare är restrik-

tionen knappast ändamålsenlig utifrån en önskan att nå en 80-procentig minskning av 

EU:s växthusgasutsläpp på ett kostnadseffektivt vis. Visst kan man tänka sig att 

skapandet och utvidgandet av den inre marknaden frigör skalfördelar i en sådan 

omfattning att efterfrågan på vissa transporter stiger kraftigt även under en mycket 

ambitiös klimatpolitik. Men att lägga upp det som en restriktion är en tveksam metod. 

Härigenom prioriteras mobilitet framför en kostnadseffektiv klimatpolitik oavsett 

kostnaden för detta.  

Kommissionen betonar att det föreligger starka synergier mellan de tre målen (i)–(iii). 

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

  qT 
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En kraftfull klimatpolitik reducerar visserligen EU:s efterfrågan på fossilbränsle, men så 

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

är biobränslen sällan klimatneutrala.1 Också när det gäller trängsel finns en risk att 

synergin med de två andra målen överskattas. En kraftfull koldioxidbeskattning fostrar 

naturligtvis efterfrågan på transporter och kan på så sätt mildra en del trängselproblem. 

Men en politik som i stället fokuserar på energieffektivisering och/eller subventioner av 

gröna drivmedel sänker ju transportkostnaden och kan därmed vara kontraproduktiva ur 

trängselsynpunkt. Vidare kan den effektiva lösningen på en del trängselproblem vara en 

utbyggnad av transportinfrastrukturen, något som kan öka transporterarbetet och 

efterfrågan på energi. 

Vitboken anger tio operationella mål eller åtgärder, vilka redovisas nedan.  

Uthålliga bränslen och drivsystem 

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

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

urbana centra till 2030. 

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

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

(om möjligt till 50 %). 

Multimodala logistikkedjor 

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

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

50 %. Ska åstadkommas genom bl.a. effektiva och s.k. gröna 

godstransportkorridorer och genom utvecklad infrastruktur.  

(D4) Till 2050 ska ett Europeiskt nätverk för höghastighetståg ha byggts. Till 

2030 ska det vara tre gånger så långt som dagens. Till år 2050 ska majoriteten av 

mellanlånga passagerartransporter ske på järnväg.  

(D5) Till 2030 ska ett fullt fungerande EU-omspännande mulitmodalt TEN-T core 

ha byggts med tillhörande högkvalitativt informationssystem.  

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

och då helst höghastighetsbanor. De viktigaste hamnarna ska ha kopplats till 

godsjärnvägsnätet och där så är möjligt till inlandsvattenvägar. 

Informationssystem och marknadsbaserade incitament 

(D7) Inrättandet av moderniserat ledningssystem för flygtrafiken.  

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

och betalsystem för multimodala transporter. 

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

på väg ha halverats. 

                                                 
1 EU biobränsledirektiv ”garanterar” en minskning om 38 %. Beaktar man även indirekta effekter på den 

globala markanvändningen av ökad biodrivmedelsanvändning blir situationen än värre (se exempelvis, 

Wibe, 2010; Lapola et al.). Under klimatavtal med Kyotoprotokollets konvention för bokföring av utsläpp 

så leder ökad biobränsleanvändning i länder med utsläppskvot till lägre bokförda utsläpp oavsett storleken 

på de utsläppsökningar som uppstår i länder utanför klimatavtalets utsläppsbubbla. Risken för globalt sett 

kontraproduktiva utfall är betydande. 
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(D10) Till år 2050 ska vi ha rört oss mot en full tillämpning av principerna om 

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

engageras vid finansieringen av framtida investeringar i transportsystemet, detta 

för att eliminera snedvridningar (inkl. störande subventioner). 

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

delmål har en direkt koppling till uppgiften att minska transportsektorns utsläpp av 

växthusgaser, som ju anges vara det prioriterade målet. De åtgärder/delmål som har en 

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

nämns ofta snabbspårsinvesteringar som vore det en klimatpolitiskt verksam åtgärd, och 

även här tycks man se sådana som betydelsefulla åtgärder. Studier visar dock tydligt att 

investeringar i höghastighetståg inte utgör något betydelsefullt element i en kostnads-

effektiv klimatpolitik (Nilsson och Pyddoke, 2009; De Ruis, 2012). I huvudsak får en 

utbyggnad av snabbspår motiveras på annat sätt än en önskan om att minska utsläppen 

av växthusgas. Sådana argument kan ju förstås finnas. Färdplanen saknar dock en 

kostnads- och nyttoanalys av en sådan satsning. Detsamma gäller flera av de andra 

satsningarna, varav några kan antas verka för ökade utsläpp (exempelvis D6, som ju gör 

det mindre kostsamt att flyga). 

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

PS2: Full prissättning av externaliteter. Förhållandevis lite av utsläppsnormer 

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

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

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

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

CO2-standards för nya fordon (vilket antas ge en snabb teknisk utveckling) och 

användning av nya powertrains. Låg generell koldioxidskatt (€10/ton CO2). 

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

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

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

Det sägs dock att man inte ska tolka detta pris bokstavligen utan som en en 

proxy för ”a wide-range of demand-side management activities”. 

IA:n för Transportsektorn kan inte sägas uppfylla sitt syfte. Därtill uppvisar analysen för 

stora brister. Den är inte transparent nog för att man fullt ut ska förstå vad som sker och 

driver resultaten. Det går inte att finna någon tydlig redovisning av vilka koldioxidpriser 

som impliceras i det alternativ där detta pris är endogent. Inte heller redovisas effekt-

sambanden mellan FoU och utsläpp respektive fysisk planering och utsläpp. Alla 

kostnader finns inte med. Konsekvensanalysen blir härmed räkneexempel med 

begränsat värde.  

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

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

pris som antas för resten av världen (endast en tiondel). Ur ett svenskt perspektiv är 

detta kanske än mer överraskande. I Sverige applicerar vi en koldioxidskatt på bränsle 

som vida överstiger det koldioxidpris många andra aktörer möter, till exempel de som 

täcks av EU ETS. Därtill definierar Färdplanen ett stort policypaket som tycks innehålla 

stora investeringar/åtgärder som inte utan vidare kan kopplas till uppgiften att på ett 

kostnadseffektivt vis minska utsläppen av växthusgas. Man kan inte undvika misstanken 

att klimatfrågan kidnappats för att driva igenom sådant som inte har någon större effekt 

eller kanske till och med ökar utsläppen. När det är dags för nästa utvärdering är risken 
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därför stor att vi återigen får läsa att transportsektorn inte heller denna gång har 

utvecklats enligt den vision som målades upp i vitboken. 
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3 Effekter av elektrifiering av transportsektorn – kalkylprinciper 

Som ovanstående diskussion illustrerar så anser vi att det finns problem med EU:s 

klimatpolitik riktad mot transportsektorn. Dock ter sig utgångspunkten att växthusut-

släppen från transportsektorn måste minskas högst rimlig, givet att EU:s övergripande 

klimatmål ska uppnås. Det verkar vidare som att det finns en politisk ambition att uppnå 

utsläppsreduktioner utan alltför omfattande reduktioner i transporter per se. En tänkbar 

väg att uppnå detta på vore en storskalig elektrifiering av transporterna. Detta kan ske 

genom elektrifierade fordon på väg och/eller en överflyttning från väg till järnväg. Båda 

fallen kan avse både persontransporter och godstransporter, även om diskussionen om 

överflyttning kanske i större utsträckning har fokuserat på godssidan. 

En central fråga blir hur man bör identifiera och bedöma effekterna på utsläppen av 

växthusgaser från elektrifierade transporter. Detta är viktigt, inte minst, i kalkyl-

sammanhang. Vi är främst intresserade av väg-till-järnväg-fallet, men principerna är 

generella och kan tillämpas både inom och utanför transportsektorn. Ytterligare ett 

motiv för att diskutera denna fråga är den pågående debatten om hur och i vilken 

utsträckning investeringar i järnvägsinfrastruktur påverkar utsläppen av växthusgaser 

och hur man beräknar dessa effekter i de samhällsekonomiska kalkylerna (CBA). 

Olika metoder har föreslagits. Till exempel hävdar en del att man bör använda den 

genomsnittliga emissionsfaktorn för växthusgas (AEF) av elproduktionen, dvs. totala 

utsläppen från kraftsektorn dividerat med den totala produktionen. Andra hävdar att det 

är den marginella emissionsfaktorn (MEF) som är av intresse, det vill säga utsläppen 

per el-enhet för det sista kraftverket som används. Det har också hävdats att om järn-

vägsoperatören endast köper el baserad på förnybara bränslen, så skulle investeringen 

inte ge några utsläpp av växthusgaser alls. Ytterligare andra förespråkar användningen 

av så kallade livscykelanalyser (LCA) av elproduktionen. I andra änden av spektrumet 

noteras att om kraftproducenter ingår i ett cap-and-trade system2 skulle den inkremen-

tella efterfrågan på el bara påverka utsläppsrättpriset, inte de samlade utsläppen. Även 

när det gäller hur man ska värdera de identifierade effekterna på utsläppen av växthus-

gaser finns skilda synsätt. 

Det finns inget universellt och enkelt svar på hur man ska hantera effekterna på 

utsläppen av växthusgaser från ett elektrifierande av transportsektorn. Vi tror dock att 

de skilda ståndpunkterna vi ser i debatten i stor utsträckning beror på åsiktsskillnader 

om vilka förhållanden som faktiskt råder, snarare än på missförstånd. Svaren på många 

av de ovan nämnda skiljaktigheterna är kontextberoende. Det är därför viktigt att 

beskriva dels hur detta beroende ser ut och hur kontexten ser ut i praktiken. I 

underlagsrapport 2 för vi en strukturerad diskussion som belyser problemet med var och 

när olika tillvägagångssätt är giltiga. Denna diskussion sammanfattas här. 

Vår diskussion är principiell och generell till sin natur. Det svenska fallet är dock av 

särskilt intresse, även för en internationell publik, eftersom elproduktionen i Sverige i 

huvudsak är koldioxidfri och eftersom Sverige har en ganska lång erfarenhet av icke-

obligatoriska gröna elavtal samt ett obligatoriskt system av så kallad handel med gröna 

elcertifikat. Detta gör att flera av problemen ställs på sin spets i den svenska kontexten. 

Diskussionen utgår från en tänkt järnvägsinvestering som skulle överföra en viss volym 

godstransporter från väg till järnväg. Ett sådant projekt kan ha flera betydande 

konsekvenser, bl.a. en minskning (ökning) av trängseln på vägarna (järnvägsnätet), 

förändringar i driftskostnader och transporttid samt energianvändning. Här fokuserar vi 

                                                 
2 Det vill säga ett system för handel med utsläppsrätter. 
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på två delfrågor, nämligen konsekvenserna av den inkrementella efterfrågan på el som 

följer av vårt investeringsprojekt och hur eventuella förändringar i utsläppen av växt-

husgaser bör behandlas i en annars komplett och tillräcklig CBA av järnvägsprojektet. 

Under hela analysen antar vi att marknadspriserna avspeglar värdena för alla resurser, 

förutom utsläppen av växthusgaser. 

Vårt huvudsakliga budskap är att det adekvata sättet att betrakta järnvägsprojektets 

effekter i en annars fullständig CBA beror ytterst på det klimat- och energipolitiska 

sammanhanget under vilken projektet genomförs. 

I ett sammanhang utan någon klimat- och energipolitik alls, så bör de relevanta 

klimatrelaterade posterna från vår järnvägsinvestering värderas i enlighet med landets 

ensidiga värdering av nettoeffekten på de globala utsläppen av växthusgaser. Denna 

nettoeffekt består av förändringar i direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser från 

elproduktion och förändringen i dito för vägtrafiken. De direkta utsläppen från el-

produktion bör bedömas med hjälp av den marginella utsläppsfaktorn (MEF) för 

produktion av el som ska härledas från den berörda regionala elmarknaden, som ofta är 

större än den inhemska marknaden. För det svenska fallet utgörs den av den nord-

europeiska marknaden, där den marginella kraftproduktionen är kolbaserad. 

Även på en marknad utan klimat- och energipolitik kan vi tänka oss att det sluts 

frivilliga gröna elavtal mellan järnvägsoperatörer och kraftproducenter. Dylika avtal kan 

på sikt innebära att projektet står för lägre växthusgasutsläpp av än vad som skulle ges 

av en traditionell MEF-bedömning eftersom de kan komma påverka vilken 

kraftproduktion som byggs ut. På kort sikt resulterar emellertid sådana kontrakt endast i 

att projektets utgifter för el ökar. 

I praktiken så existerar dock både en klimatpolitik och en energipolitik. Detta får 

konsekvenser för hur utsläppsförändringar som följer av en elektrifiering ska hanteras. 

Inom energipolitiken finns till exempel ett system för handel med gröna elcertifikat. Ett 

sådant system (utformat som i Sverige) har tre konsekvenser: (i) den relevanta MEF 

består nu av den viktade summan av den marginella anläggningen på den nord-

europeiska elmarknaden och det marginella gröna kraftverket i Sverige, (ii) den extra 

kostnaden av grön el ingår nu i konsumentpriset på el och (iii) eventuella frivilliga 

inköp av grön el (utöver elcertifikatsystemet) producerar varken någon ytterligare grön 

el eller några utsläppsminskningar. 

Vad gäller klimatpolitik så finns inom EU två system; EU ETS och ett system för 

mellanstatlig handel med utsläppsrätter (övrigsektorn). Båda dessa system har givna 

utsläppstak och är förknippade med framtida utsläppsbanor. För den överskådliga 

framtiden är således EU:s utsläpp av växthusgaser givna. Att elektrifiera (delar av) 

transportsektorn kommer därför att ge upphov till huvudsakligen pekuniära effekter som 

befintliga marknadspriser återspeglar. Även om effekten på de globala utsläppen av 

växthusgaser kommer att vara små, kan en omfördelning av utsläpp från övrigsektorn 

(där vägtransportsektorn ingår) till EU ETS (som täcker elproduktionen) bidra till ett 

kostnadseffektivt uppfyllande av EU:s klimatpolitiska mål. Detta skulle vara fallet om 

det är dyrare att minska utsläppen i övrigsektorn än inom EU ETS. Eftersom de 

relevanta effekterna internaliseras i el- och bränslepriser kommer sådana effekter 

automatiskt fångas upp i en korrekt utförd CBA. Däremot måste effekter som projektet 

har på utsläpp utanför EU:s utsläppstak behandlas separat. Exempelvis kan detta röra 

sig om indirekta utsläpp från elproduktion och framställning av (bio och fossila) 

bränslen. För att beakta dessa effekter krävs en livscykelanalys, något som alltså är 

överflödigt för de aktiviteter som uppträder inom EU. 
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Om vi tänker oss ett omfattande globalt klimatavtal som ger ett enhetligt pris på 

utsläppen av växthusgaser så speglar marknadspriserna alla relevanta effekter av 

klimatpolitiken och det finns inget behov av någon särskild behandling av dessa effekter 

i en CBA över vår järnvägsinvestering. I själva verket skulle en sådan behandling 

riskera att vi skulle räkna samma effekt två gånger. Detta betyder inte att elektrifierade 

transporter inte kan producera utdelning i form av minskade klimatutsläpp, bara att detta 

automatiskt och korrekt kommer att beaktas i CBAn eftersom alla effekter då avspeglas 

i marknadspriserna. Ett sådant övergripande globalt klimatavtal har ännu inte 

förverkligats. 

Att en mer verksam – mer helhetstäckande – klimatpolitik betyder att mindre och 

mindre av vårt projekts klimateffekter kräver en särskild klimatpost i CBA ska inte 

tolkas som att klimathotet på något vis blir nedprioriterat. Tvärtom, det är konsekvensen 

av att en effektiv klimatpolitik genomförs. En sådan politik internaliserar kostnaden av 

utsläppen av växthusgas i marknadspriserna. Dessa priser kommer att påverka miljarder 

beslut, både vardagliga och större investeringsbeslut, så att de styrs i en mer 

”klimatsmart” riktning. 
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4 Gröna korridorer, koordination och kombinatoriska auktioner 

Järnvägsindustrin präglas av nationella egenheter mer än andra transportslag. Nationella 

skillnader i spårvidd, elektriska system, signalsystem, säkerhetsstandarder, etc. har tills 

nyligen utgjort höga hinder för en gränsöverskridande tågtrafik i Europa. Delvis därför 

har järnvägen en större andel av långväga godstransporter i USA än i många europeiska 

länder.  

Europeiska kommissionens handlingsplan för hållbara godstransporter (KOM/200 / / 

0607/final) från 2008 lanserade idén om så kallade ”Gröna korridorer” för långväga 

godstransporter inom Europa. Detta initiativ hade sitt ursprung i tidigare diskussioner 

mellan regeringen och industrin i Sverige och är nu en del av kommissionens politik för 

att möta klimatutmaningar inom transportsektorn. I handlingsplanen anges att 

”begreppet transportkorridorer utmärks av en koncentration av godstrafik mellan stora 

knytpunkter och av relativt långa transportsträckor. Längs dessa korridorer kommer 

industrin att uppmuntras att förlita sig på sammodalitet och på avancerad teknik för att 

möta de ökande trafikvolymerna och samtidigt främja en hållbar miljö och 

energieffektivitet.” 

Den exakta definitionen av gröna korridorer är öppen för diskussion. Baserat på en 

enkät till ett urval av intressenter, myndigheter och akademi har en definition nyligen 

föreslagits, Hansen (2011). Utifrån denna syftar gröna korridorer till en koncentration 

av nationell och internationell (långväga) frakt till specifika sträckor. Gröna korridorer 

ska leda till ett bättre utnyttjande av skalfördelar inom långa transporter, och därmed till 

att minska godstransporternas kostnader, utsläpp av växthusgaser och energianvänd-

ning.  

En korridor är ”grön” endast om den, enligt en serie uppsatta indikatorer, är bättre än 

genomsnittet i Europa och det finns en kontinuerlig förbättring över tid. Gröna 

korridorer kan vara sammodala, med parallella långa sträckor för väg-, järnväg- och 

sjötransporter, och förväntas vara intermodal. Den ”första” och ”sista kilometern" kan ju 

behöva vägtransporter. Ett sista inslag i gröna korridorer-konceptet är de ska utgöra ”en 

plattform för innovation”, till exempel för utveckling av nya bränslesnåla motorer. 

Även om kommissionens handlingsplan och andra dokument visar på en bred 

uppsättning åtgärder inom ramen för gröna korridorer-konceptet, så är det tydligt att 

fokus ligger på att förbättra kostnadseffektiviteten för godstransporter genom ett bättre 

utnyttjande av skalfördelar. Det kan göras till exempel genom tekniska, institutionella 

och infrastrukturella förändringar som möjliggör användning av längre/bredare/tyngre 

lastbilar och tåg. Som Lars Hultkrantz och Anders Lunander argumenterar för i 

underlagsrapport 3 finns här dock en avvägning mellan två aspekter: (i) 

godstransporters tidsåtgång och tillförlitlighet och (ii) stordriftsfördelar. Dessa är 

relaterade eftersom konsolidering av gods som behövs för att få stora leveranser 

(economies of scale) och högt kapacitetsutnyttjande i alla delar av transportnätet 

(economies of scope) är tidskrävande. Det finns en risk för att en hög kostnad-, energi-, 

och koldioxideffektivitet uppnås genom användning av fullastade stora lastbilar eller tåg 

i en riktning men att detta kompenseras av en låg beläggning i den återvändande 

trafiken. Det finns också en avvägning mellan en låg kostnad per kilometer i gröna 

korridorer och ytterligare transportavstånd och hanteringskostnader som behövs för 

transporter till och från korridoren. 

Campagna (2009) har noterat att Gröna korridorer inte bara är en fråga om ”hård” 

infrastruktur utan även ”mjuka” lösningar för e-handelsplatser, tillgång till information, 
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intelligenta transportsystem, standarder etc. Vi fokuserar särskilt på vissa delar av en 

sådan ”mjuk infrastruktur” som behövs för att skapa en grön korridor. I synnerhet 

studerar vi möjligheten att nå effektivare kompromisser på avvägningarna ovan med 

hjälp av en kombinatorisk auktionsmetod. 

Gods distribueras i ett logistiknätverk med länkar och nav, kombinationer av olika 

transportslag. Kraven på synkronisering av aktiviteter är höga. Godstransporter handlar 

därför om att göra mycket komplexa samordningar av transporter som är differentierade 

med avseende på ursprung-destinationer, leveransstorlek, tid, krav på tillförlitlighet, och 

omfattar både planering i förväg och kontroll i realtid. Storleken och sammansättningen 

på godsflödena i en grön korridor gör att samordningsproblemet blir mycket avancerat. 

Med hjälp av ett antal erfarenheter från tidigare svenska upphandlingar diskuterar vi 

möjligheterna att använda kombinatoriska auktionsmetoder som ett samordningsverktyg 

för detta problem.  

Vi sammanställer i underlagsrapport 3 erfarenheter från offentliga upphandlingar av 

fyra olika tjänster (vägbeläggning, äldreomsorg, städning och busstrafik) som 

genomförts i Sverige under perioden 2003 till 2010. Anbuden i dessa upphandlingar var 

alla sealed-bid kombinatoriska auktioner där leverantörer hade möjlighet att lämna 

anbud på kombinationer av kontrakt samt möjligheten att deklarera en begränsning i sin 

kapacitet. I alla anbud var leverantörerna tvungna att lämna in fristående bud för varje 

kontrakt som utgjorde ett bud i kombinationspaketet. Leverantörerna var, med några 

smärre undantag, fria att bjuda på samtliga möjliga kombinationer. I några av anbuden 

införde upphandlaren en begränsning på maximalt antal kontrakt som tilläts att 

kombineras eller en begränsning på den maximala storleken på den erbjudna rabatten i 

ett paketbud. Slutligen skedde tilldelningen av kontrakt, i några av upphandlingarna, på 

grundval av lägsta pris enbart. Därmed antog dessa upphandlingar formen av en vanlig 

första-pris sealed-bid auktion. I andra upphandlingar tilldelades kontrakt baserat på 

flerdimensionella kriterier enligt ett poängsystem knutet till kvaliteten i respektive 

erbjudande.  

Den viktigaste observationen för våra syften från dessa fyra fall av offentlig upphand-

ling är att kombinatorisk budgivning redan genomförts i en mängd olika tillämpningar 

inom den svenska rättsliga och institutionella ramen. Denna humla kan alltså verkligen 

flyga; kombinatorisk budgivning är inte bara en teoretisk konstruktion utan ett praktiskt 

genomförbart instrument. Detta kan ha en potential även för samordning av tillgång och 

efterfrågan på fraktkapaciteten på tåg i komplicerade marknadssituationer. Vår slutsats 

är således att den kombinatoriska mekanismen är en kandidat att överväga i sökandet 

efter en marknadsstruktur som kan stödja gröna korridorer. 
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5 Hinder för minskade utsläpp från godstransporter 

Så här långt har vi noterat att Sveriges klimatpolitik måste förhålla sig till EU:s politik 

på området samt att denna har långtgående konsekvenser för hur vi ska se på (och 

värdera) effekter av utsläppsminskande åtgärder inom transportsektorn likväl som i 

andra sektorer. Detta är viktigt att ha med sig när vi nu övergår till att diskutera gods-

transporter ur ett klimatperspektiv. Vi är särskilt intresserade av styrmedel riktade mot 

godstransporter och hur sådana kan tänkas påverka aktörernas agerande. Mycket av den 

följande diskussionen fokuserar på godstransporter på väg eftersom järnvägens direkta 

utsläpp är försumbara. Avsnittet baseras på Bilaga 4 och Bilaga 5. 

Som vi diskuterade i introduktionen så finns det ett antal intressanta förändringar som 

inträffat inom svenska godstransporter på väg. Framför allt skedde en kraftig energi-

effektivisering i början av 90-talet, till stor del som en följd av att större lastbilar tilläts. 

Det omvända sambandet ser vi för åren efter 2007. Den kraftiga lågkonjunkturen har för 

dessa år resulterat i en markant minskning i godstransporter på väg. Även bränsleför-

brukningen har minskat, men inte i motsvarande grad – sannolikt på grund av att de 

befintliga lastbilarna utnyttjas sämre då mängden gods minskat. 

Det finns andra faktorer än lastbilarnas storlek som påverkar bränsleförbrukningen per 

lastbil, som till exempel andra tekniska egenskaper hos lastbilarna, körsätt samt 

konstruktion och underhåll av vägarna. Förbättringar av lastbilarnas teknik sedan 1990 

har enbart haft marginell påverkan på bränsleeffektiviteten. Detta kan delvis förklaras 

av att NOx och partikelutsläpp har minskats på bekostnad av CO2-utsläpp, McKinnon 

(2010). Den så kallade Ricardo-studien som togs fram för det brittiska Department for 

Transport, (Baker, Cornwall, Koehler, och Petterson, 2009), drar slutsatsen att flera 

tekniker (turboladdade motorer, däck med lågt rullmotstånd, bättre aerodynamisk 

profilering, hybridisering etc) kan komma att användas i lastbilar på kort till medellång 

sikt. Det finns uppskattningar om att ny teknik, på kort sikt, kan minska CO2-utsläppen 

per lastbil med minst 30 %, see K. Law; M. Jackson; M. Chan, (2011). 

Förarutbildning, där transportföretagen övervakar körbeteenden och ger sin personal 

incitament att köra bränsleeffektivt kan minska bränsleförbrukningen. I Sverige är 

kurser i sparsam körning obligatoriska för lastbilsförare sedan 2008. Trafikverket 

betonar att sparsam körning förbättrar både effektiviteten (t.ex. leder det till mindre 

CO2-utsläpp och färre olyckor) och transportföretagens lönsamhet (Trafikverket, 2013). 

Sedan 2006 har svenska lastbils- och bränsleleverantörer, transportörer, speditörer, 

forskare och myndigheter samarbetat inom KNEG-nätverket (Klimatneutrala gods-

transporter). KNEG:s mål är att halvera klimatpåverkan från vägtransporterna mellan 

2005 och 2020 genom att förbättra den logistiska effektiviteten samt effektiviteten i 

lastbilar och de bränslen som används. Ett ytterligare syfte är att öka användningen av 

förnybara bränslen, (KNEG, 2009). Hittills har det mesta av minskningen av CO2-

utsläppen varit en följd av effektivare lastbilar (över 50 %) och bränsle (cirka 40 %). 

Endast sex procent kan tillräknas logistiska åtgärder (KNEG, 2012). 

Greater than (2011) finner att 92 % av 1 100 intervjuade transportföretag inte prioriterar 

bränslebesparingar och inte heller har bränslebesparingar som ett särskilt operationellt 

mål. I samband med investeringar i nya fordon var bränsleeffektivitet dock en av de 

främsta prioriteringarna. I studien noteras att den låga prioriteringen av bränslebespar-

ingar kan förklaras av kontraktstrukturer, se nedan, och traditioner, t.ex. föreställningar 

om att transportsektorn uppfattar bränsle som en nödvändighet som är svår att påverka. 

Det kan också vara så att energirelaterade åtgärder i allmänhet ges låg prioritet, då 
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energikostnaderna bara är en liten del av ett företags totala kostnader, (Khan, 

Harmelink, Harmsen, Irrek, och Labanca, 2007). 

En studie utförd av CE Delft på uppdrag av The International Council on Clean 

Transportation, ICTT, identifierar hinder för genomförandet av bränsleeffektiviserande 

teknik, som potentiellt är kostnadseffektiva, men för närvarande inte allmänt tillämpas i 

den europeiska godstrafiken (Aarnink, Sanne, Faber, Jasper , den Boer, Eleco, 2012). 

Man noterar att, även om tekniken är kommersiellt tillgänglig, så kan det finnas 

osäkerheter relaterade till själva tekniken och utvecklingen på marknaden som försvårar 

implementeringen. Studien identifierar också institutionella och ekonomiska hinder när 

det gäller införandet av bränslebesparande teknik.  

CE Delft-studien noterar att kontraktsstrukturen på godstransportmarknaden sannolikt 

är viktig för att säkerställa att parterna möter rätt incitament för att minska sina utsläpp. 

Till exempel kan så kallade split incentives-problem hindra införandet av energieffektiv 

teknik om de företag som har möjlighet att investera i tekniken har små incitament att 

göra det. Split incentives kan bero på kontraktsstrukturer, t.ex. när transportföretag kan 

föra över bränslekostnader direkt på speditörer eller logistikföretag. Problemet är också 

starkt förknippat med ägandemönster på godstransportmarknaden. Vi återkommer till 

split incentives nedan. 

Rena informationsbrister kan också utgöra hinder. Företag som inte är medvetna om 

existensen av lönsamma bränslebesparingsåtgärder kommer naturligtvis inte att 

investera i dem.  

När väl beslut om investeringar i bränslebesparande teknik har tagits tillkommer ytter-

ligare transaktionskostnader, till exempel kostnader för förhandlingar, genomförande 

och övervakning av kontrakt. Faber et.al (2009) anger att dessa kan vara mycket höga 

och leda till ytterligare dolda transaktionskostnader. Speciellt för mindre företag kan 

transaktionskostnaderna utgöra hinder. Inom den energipolitiska debatten har detta varit 

en fråga under lång tid. Debatten har kommit att fokusera på skillnaden mellan 

ingenjörsmässiga (utomstående) kostnadsbedömningar och det faktiska beteendet och i 

vilken utsträckning dessa skillnader är befogade, se t.ex. Stavins och Jaffes (1994) ”Is 

there an energy efficiency gap?”. 

Även ekonomiska hinder kan begränsa införandet av nya lösningar. Bränslebesparande 

teknik inom transportsektorn har relativt höga initiala kapitalkostnader jämfört med 

andra sektorer. Den svenska marknaden för godstransporter på väg kännetecknas av en 

hög andel små transportföretag. Omkring 40 % av alla företag är enmansföretag och 

cirka 80 % har färre än fem anställda, SIKA (2009). Det ter sig rimligt att bränsle-

besparande investeringar utgör en stor risk för små företag som därför kan avstå helt 

från, minska eller senarelägga dylika investeringar. 

Även nivån och utvecklingen av bränslepriserna påverkar införandet av ny bränsle-

besparande teknik. Värdet av tekniken beror på bränslepriserna, ju högre bränslepris 

desto kortare återbetalningstid. Osäkerhet om bränslepriserna kan därmed hindra 

införandet av tekniken. En osäkerhet kring den årliga körsträckan för respektive lastbil 

kommer också att påverka (osäkerheten kring) återbetalningstiden och därmed 

investeringsviljan. Det bör noteras att det också är lätt att tänka sig det motsatta; att 

osäkerheter på en marknad kan leda till att ny teknik tas fram och implementeras. 

En annan aspekt som måste hållas i minnet är att marknaden för godstransporter på väg 

är avreglerad på nationell och EU-nivå. Bränslekostnadsandelen skiljer sig åt mellan 

transportföretag från olika länder som verkar på denna avreglerade marknad. Hovi och 
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Hansen (2011) finner att personalkostnaderna är överlägset viktigare än skatter och 

avgifter. Figur 10 illustrerar att lastbils- och bränslekostnaderna är ganska lika i Norge, 

Sverige och Polen. Personalkostnaderna varierar däremot kraftigt. Deras andel av de 

totala transportkostnaderna ligger mellan 12 % i Polen och omkring 40  % i Norge. 

 

Figur 10 Transportkostnader i NOK (2010). (Källa: Hovi och Hansen (2011)). 

5.1 Hinder för att ekonomiska styrmedel ska ge effekt 

På väl fungerande marknader ger priset korrekt information till både köpare och säljare. 

De kommer att reagera på förändringar i kostnaderna för olika insatsvaror i produktions-

kedjan på ett sätt som upprättar en effektiv resurstilldelning utan att statligt ingripande 

krävs. Inom transportsektorn skulle detta till exempel innebära att förändringar på 

bränslepriset påverkar efterfrågan på transporter i sig, liksom efterfrågan på fordon med 

avseende på deras specifika bränsleförbrukning. Vidare så har ekonomiska styrmedel 

riktade mot transportsektorn – särskilt i form av skatter på bränsle – implementerats och 

gradvis stärkts i Sverige och andra länder under en rad år. 

Därför ser vi något av ett pussel. Marknaden har avreglerats och bör förväntas svara på 

de ökade styrmedlen, som t.ex. givit ökade bränslepriser, genom att köpa färre 

transporter. Men tvärtom ser vi en ganska dramatisk ökning. Kanske ännu mer 

förbryllande, den stora delen av ökningen sker inom vägtransporter som ju är starkt 

beroende av fossila bränslen, vilket också utgör de bränsletyper som är högst 

beskattade. 

En omedelbar misstanke är att (i) det finns brister på marknaden som hindrar den från 

att svara som förväntat, (ii) marknaden har faktiskt svarat på det förväntade sättet, men 

resultatet är inte observerbart eftersom andra motverkande saker har inträffat på 

marknaden samtidigt eller (iii) en kombination av dessa två. Vi fokuserar här främst på 

(i) och försöker isolera en serie marknadsmisslyckanden som kan tänkas finnas på 

godstransportmarknaden. De primära kandidaterna är informationsasymmetrier mellan 

aktörer på marknaden, marknadsmakt åtminstone i vissa delar av transportsektorn, 

kollektiva nyttigheter främst avseende kunskap, t.ex., om hur man kan öka transport 

energieffektivitet, och externaliteter andra än de som rör växthusgaser. 

Förhållandena på den enskilda marknaden påverkar rimligen marknadens svar på 

styrmedel. Detta är också utgångspunkten för denna rapport: Marknader svarar 

vanligtvis på styrmedel, men det faktum att marknaden för godstransporter uppvisar en 
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rad specifika egenskaper skulle kunna innebära att den reagerar annorlunda än vad 

andra typer av marknader gör. 

Eftersom utsläppen av CO2 är direkt beroende av kolhalten i bränslet som förbränns och 

att skadan CO2-utsläppen orsakar är lika stor oavsett var utsläppen sker så är en skatt på 

bränsle, beroende på dess kolhalt, ett enkelt och lämpligt sätt att styra CO2-utsläppen. 

Det är emellertid inte en enkel uppgift att fastställa den korrekta skattenivån, (Mandell, 

2011, Angelov et al, 2010 eller Carlén och Mandell, 2012). För att enklare analysera 

följder av andra (potentiella) marknadsimperfektioner, t.ex. marknadsinflytande och 

asymmetrisk information, gör vi här ett djärvt antagande: Vi antar att de sociala 

kostnaderna som uppstår i samband med att en ytterligare enhet av CO2 släpps ut från 

godstransporter är känd och dessutom korrekt hanterad genom en bränsleskatt. 

Antagandet rimmar illa med verkligheten, men det ger oss möjlighet att ta itu med 

följande fråga: Om bränslepriserna återspeglar alla sociala kostnader, inklusive 

kostnader i samband med CO2-utsläpp, finns det då skäl att anta att godstransporterna 

skulle utföras på ett sätt och i en omfattning som är socialt optimal? Om svaret är 

jakande skulle det innebära att energianvändning och utsläpp av växthusgaser från 

godstransportsektorn skulle vara på den nivå som är optimal ur ett socialt perspektiv. 

Om så inte är fallet, måste det finnas något annat marknadsmisslyckande som hindrar 

den korrekt satta bränsleskatten att slå igenom på ett korrekt sätt. Här fokuserar vi 

främst på marknadsmisslyckanden som följer av asymmetrisk information. Vi 

diskuterar även konsekvenser av marknadsmakt och kollektiva nyttigheter. Innan vi 

vänder oss till dem, låt oss börja med att ta itu med en situation där andra negativa 

externaliteter inte korrekt återspeglas i priserna. 

5.2 Externaliteter 

Förekomsten av negativa externa effekter resulterar typiskt i att marknaden inte 

spontant kan upprätta en samhällsekonomiskt effektiv resursfördelning. Som motåtgärd 

kan det allmänna implementera styrmedel för att ”internalisera” de externa effekterna, 

så att marknaden - givet styrmedlet - kommer att ändra beteenden så att (ett resultat 

åtminstone närmare ett) effektivt utfall kommer att uppstå. Förhållandet mellan nivån på 

styrmedlet och externalitetens marginella sociala kostnader – den så kallade internali-

seringsgraden – ger ett mått på i vilken utsträckning effekten internaliseras. En kvot 

mindre än ett visar att nivån på skatten eller avgiften inte är tillräckligt hög för att helt 

internalisera de samhälleliga kostnaderna för effekten i fråga. Det motsatta gäller för 

förhållanden större än ett. 

Typiska värden för det svenska fallet visar att externa effekter för personbilar är nära 

nog fullt internaliserade. Så är inte fallet för lastbilar som uppvisar internaliserings-

grader som typiskt ligger mellan 0,4 och 0,6. Således lyckas de nuvarande styrmedlen i 

Sverige inte fullt ut ta hänsyn till att den tunga trafiken orsakar större negativa externali-

teter än personbilar, Trafikanalys (2012a). Motsvarande övning för järnvägen ger 

liknande resultat. Persontåg uppvisar en högre internaliseringsgrad än godstransporter, 

men i båda fallen verkar det finnas ett behov av att öka avgifterna. I både väg- och 

järnvägsfallet verkar de kostnader för slitage som tunga fordon åstadkommer vara 

särskilt långt ifrån att fullt ut fångas av styrmedelsnivåerna.  

Huvudbudskapet från detta är att tung trafik på både väg och järnväg i genomsnitt möter 

för svaga styrmedel. Följaktligen blir fraktvolymerna högre än vad som är samhälls-

ekonomiskt motiverat. Som ett resultat blir energiförbrukning och utsläpp av växthus-

gaser också ineffektivt stora även om dessa var för sig hanteras av korrekt kalibrerade 
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instrument. Man bör dock komma ihåg att detta gäller medelvärden som kan variera 

kraftigt beroende på vägtyp, stadsmiljö, etc. 

Närvaron av externa effekter på en marknad är förvisso ett marknadsmisslyckande. I det 

här fallet har samhället dock tämligen god information om existensen och nivåerna på 

externaliteterna. Att de inte fullt ut fångas av den befintliga styrmedelsarsenalen får 

därför ses som en medveten handling snarare än ett marknadsmisslyckande. Om det är 

uttryck för ett politikmisslyckande eller hänsynstagande av den konkurrensutsatta 

industrins situation må vara osagt.  

5.3 Asymmetrisk information och kontrakt 

Godstransporter innefattar vanligtvis att flera parter avtalar med varandra. Det enklaste 

fallet kan tänkas omfatta en transportköpare (avsändare) som vill skicka varor till en 

kund (mottagare). Avsändaren tecknar ett avtal med en tjänsteleverantör, t.ex. ett åkeri, 

en tågoperatör eller ett rederi för att genomföra själva transporten.  

För enkelhetens skull, låt oss betrakta ett fall där tjänsteleverantören (åkaren) är ett 

enmansföretag som bedriver lastbilstransporter. Åkaren kan påverka sin bränsleförbruk-

ning och därmed utsläpp av växthusgaser, t.ex. genom att ändra körstilen. Det finns 

också en rad andra faktorer som påverkar bränsleförbrukningen men som ligger utanför 

åkarens kontroll t.ex. väder, trafikstockningar etc. Även om åkaren gör sitt bästa för att 

hålla nere bränsleförbrukningen kan den alltså vara hög på grund av yttre omständig-

heter. Åkaren vet både vilken körteknik han använder och vilka yttre omständigheter 

som rådde vid transporten, men transportköparen kan inte observera någon av dessa. Ett 

avtal mellan parterna måste utformas med denna informationsasymmetri i åtanke. 

I underlagsrapport 5 illustrerar vi detta med en enkel, så kallad, hidden action-modell. 

Modellen utgår från att både transportköparen och åkaren vill maximera sin vinst 

(nytta). I modellen antas att transportköparen är riskneutral, det vill säga han bryr sig 

bara om förväntad vinst – spridningen runt det förväntade värdet är inte intressant. 

Modellen möjliggör för att åkaren kan ogilla risk, det vill säga vara riskaversiv. Detta är 

viktigt då de yttre omständigheterna, som beskrevs ovan, kommer skapa variation i 

utfallet; risk. Det kommer att bli nödvändigt att göra en avvägning mellan att låta rätt 

part bära denna risk och att förse åkaren med incitament att hålla nere 

bränsleförbrukningen.  

Den asymmetriska informationen som diskuterades ovan fångas i modellen genom att 

åkaren vet hur mycket han ansträngt sig (hur mycket ”effort”, e, han lagt ner) för att 

hålla bränsleförbrukningen nere. Ansträngning är kostsamt – och mer så ju högre 

ansträngning åkaren gjort. I modellen fångas detta av en kostnadsfunktion, C(e), som 

ökar exponentiellt i ansträngning, e. Transportköparen kan observera bränsleförbruk-

ningen. Men då förbrukningen beror både på ansträngningen och yttre omständigheter 

(x i modellen), så går det inte att bara genom bränsleförbrukningen belöna att åkaren har 

ansträngt sig. Det kan ju vara så att en hög bränsleförbrukning uppstår trots stora 

ansträngningar som en följd av ren otur angående de yttre – icke observerbara – 

omständigheterna. 

Vi går inte igenom hela modellen här utan nöjer oss med att visa uttrycket för ett 

centralt resultat. Bakom detta resultat ligger en serie med antaganden, som alla 

diskuteras i underlagsrapport 5, men det är ändå av generellt intresse. Nedanstående 

ekvation är en variant på ett standardresultat i kontraktsteori. Den ger ett uttryck för den 

optimala andelen av bränslekostnaderna som åkaren ska få kompensation för av 

transportköparen: 
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𝛽∗ =
−𝑉´(𝑒) + 𝑝𝑟 var(𝑥)𝐶´´(𝑒)

1 + 𝑟 var(𝑥)𝐶´´(𝑒)
 

Om β är noll så påverkas inte ersättningen alls av bränsleförbrukningen. Större värden 

på β ger åkaren kompensation för (delar av) hans utlägg för bränsle. Den första 

variabeln i täljaren, V, är transportköparens värde av transporten. V´(e), förstaderivatan, 

noterar således förändringen i detta värde som en följd av en förändring i hur mycket 

åkaren anstränger sig. Låt oss en kort stund anta att V´(e) är noll, vilket verkar rimligt i 

de flesta fall. Bränslepriset noteras p. Åkarens riskaversion fångas av r. Om r är noll så 

är åkaren riskneutral. Om r är positiv så är åkaren riskaversiv. Risken i sig fångas av 

variansen runt de yttre omständigheterna; var(x). I princip, desto större osäkerhet som 

råder om de yttre omständigheterna, desto större är var(x). 

Ekvationen visar att när det inte finns några yttre omständigheter (egentligen; när de är 

kända med säkerhet) som kan påverka bränsleförbrukningen, dvs. var (x) = 0, och/eller 

åkaren är riskneutral, dvs. r = 0, så är det optimala värdet för β noll. Det vill säga, det 

optimala kontraktet anger en fast ersättning endast – betalningen ska inte bero av 

bränsleförbrukningen alls. Detta verkar intuitivt korrekt. En fast ersättning innebär att 

alla vinster från en minskad bränsleförbrukning blir kvar hos åkaren. Detta ger starkast 

möjliga incitament för honom att hålla bränsleförbrukningen på en effektiv nivå (som 

balanserar bränslekostnaderna mot kostnaderna förknippade med att minska bränsle-

förbrukningen). 

Men, som antagligen är fallet i realiteten, om det finns risk, var (x)> 0, och åkaren är 

riskaversiv, r>0, så kommer det optimala β vara strikt positivt. Detta följer av att ett 

fastprisavtal lägger all risk på åkaren. Om åkaren är riskaversiv kommer han att kräva 

ersättning för denna riskexponering. Det finns således en avvägning mellan att ge 

önskade incitament och att begränsa riskexponering. Den optimala nivån på denna 

avvägning ges av ekvationen ovan. 

Det är också värt att notera att β* ökar i bränslepriset (p). Ett högre bränslepris kommer 

att förstärka åkarens riskexponering. Därför kommer det att vara optimalt att minska 

riskexponering på bekostnad av att skapa incitament när bränslepriserna ökar. Dessutom 

ökar β* i C'' (e), som mäter hur snabbt marginalkostnaderna växer i ansträngning. Om 

C'' (e) är stort betyder det att ytterligare ansträngningar för åkaren är mycket kost-

samma, vilket innebär att det är kostsamt att ge starkare incitament. Till viss del fångar 

C'' (e) åkarens möjligheter att påverka resultatet. Ett stort C'' (e) innebär att denna 

förmåga är liten (eller kostsam). Det är då rimligt att de β* ökar så att transportköparen 

tar en större del av bränslekostnaderna på bekostnad av lägre incitament. 

Låt oss slutligen släppa antagandet om att V´(e) = 0. Även om det verkar rimligt att i de 

flesta fall så är värdet av transporttjänsten i sig inte beroende av bränsleförbrukningen 

kan det finnas situationer där så skulle kunna vara fallet. Betänk till exempel ett fall där 

åkaren kan minska bränsleförbrukningen genom att minska hastigheten. I ett sådant fall 

kan lägre bränsleförbrukning resultera i en minskning av transportens värde om 

leveranstid är en viktig faktor. Då skulle alltså högre ansträngning minska transportens 

värde så att V´(e) <0. Från ekvationen ovan kan vi då dra slutsatsen att detta kommer, 

allt annat lika, att öka β *. Detta verkar rimligt eftersom det kommer att ge mindre 

incitament för åkaren att anstränga sig (för att hålla bränsleförbrukningen nere) och 

därmed köra snabbare men också konsumera mer bränsle. 
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Vi observerar således en avvägning mellan tre storheter, incitament för bränsleminsk-

ningar, riskexponering och påverkan på transporttjänstens värde. Det optimala sättet att 

hantera denna avvägning beror på en rad egenskaper, inbegripet bränslepriset. För att 

göra saken än mer komplicerande så kan bränslepriserna variera över tiden. Dessa 

svängningar hanteras ofta genom bränsleklausuler i kontrakten. 

5.4 Effekter av en bränsleklausul 

En mer generell insikt från modellen i föregående avsnitt är att parterna kan behöva 

göra avvägningar mellan aktiviteter som kan minska bränsleförbrukningen mot andra 

verksamheter som kan påverka resultatet. De förstnämnda kommer att ha låg prioritet 

om de är förknippade med små potentiella vinster. Högre bränslepriser kommer, allt 

annat lika, leda till en relativ förskjutning av fokus mot aktiviteter som påverkar 

bränsleförbrukningen. Åtminstone på kort sikt, finns en potentiellt motverkande effekt i 

att avtal ofta innehåller bränsleklausuler som tillåter att ökade bränslekostnader direkt 

övervältras vidare till kunden. Sådana klausuler innebär normalt att den del av transport-

kostnaderna som följer bränsleförbrukning anpassas efter ett index. Därmed möjliggörs 

för långa kontrakt även om bränslepriserna varierar över tiden eftersom åkaren inte 

behöver gardera sig mot denna osäkerhet. Vi ser alltså en uppenbar parallell till 

problemet som diskuterades ovan; fluktuerande bränslepriser utsätter åkaren för risk. 

Åkaren kan acceptera detta, men åtminstone när hon är riskaversiv, kommer hon att 

kräva kompensation. Riskexponering är således kostsamt och om en bränsleklausul kan 

minska riskexponeringen kan det också sänka de totala kostnaderna i samband med 

kontraktet. 

Beroende på dess utformning, så kan klausulen också hindra incitamenten att minska 

bränsleförbrukningen som annars skulle bli följden av en prishöjning. Detta eftersom 

den vinstmaximerande avvägningen mellan aktiviteter inte påverkas av en bränslepris-

förändring om denna förändring övervältras till andra aktörer via bränsleklausulen. 

Således kan avtalet skapa ett ”filter” mellan styrmedel t.ex. bränsleskatter, och agenter, 

som annars skulle reagera på instrumenten. Ett resultat av detta skulle vara att responsen 

på styrmedelsförändringar blir lägre än förväntat eller önskat. En förändring, säg en 

höjd bränsleskatt, kan därmed öka kostnaden för agenter vars beteende inte är avsett 

eller ens möjligt att ändra. Rimligen är det dock så att när kontraktet omförhandlas så 

skrivs det om i enlighet med den nya kostnadsstrukturen. Det vill säga den möjliga 

”filtreringsprocessen” inneboende i kontrakten kan leda transportmarknaden till att 

reagera långsammare än vad som annars skulle vara fallet, men det verkar troligt att 

detta är en kortsiktig effekt. 

Det finns flera olika sätt att utforma en bränsleklausul. Ett som ofta används i Sverige är 

sådant att ersättningen inte beror på den faktiska bränsleförbrukningen – troligen delvis 

på grund av att den inte är observerbar för transportköparen och därmed inte möjlig att 

avtala på. Istället bygger klausulen på standardiserade värden för bränslekonsumtion för 

den aktuella typen av transport. Avtalet anger en total kostnad och en viss andel av detta 

som (sägs vara) bränslekostnader. Denna andel binds till ett index.  

Denna till synes lilla skillnad jämfört med att använda den faktiska bränsleförbrukning-

en har stor inverkan på resultatet. Klausulen ger förvisso åkaren kompensation för 

bränsleprisförändringar, men kompensationen grundar sig på en schablonmässig 

bränsleförbrukning. Eftersom den faktiska bränsleförbrukningen betalas av åkaren 

möter han nu fortfarande fulla incitament att anpassa sig till en ökad bränsleskatt. I 
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Sverige har vi således inte anledning att tro att bränsleklausuler, som de vanligen 

utformas här, kommer att ”filtrera” bort åkarens incitament. 

5.5 Split incentives 

Den modell som vi använder ovan antar att enbart åkaren kan påverka bränsleförbruk-

ningen. I realiteten kanske så inte är alltid är fallet. I en situation där både transport-

köpare och åkaren kan vidta åtgärder som påverkar bränsleförbrukningen är det ofta inte 

möjligt att uppnå ett effektivt resultat med hjälp av ett kontrakt. Anledningen till detta är 

att (i) några av fördelarna från åtgärder som en part gör kommer att tillfalla den andra 

parten och (ii) asymmetrisk information gör det omöjligt att ingå avtal om åtgärder 

direkt. Detta är grunden för det så kallade split incentives problemet som vi har berört 

tidigare i detta avsnitt. Problemet illustreras ofta med relationen mellan en hyresvärd 

och hyresgäst i en hyresfastighet. Båda dessa parter kan påverka energiförbrukningen i 

lägenheten, men på olika sätt. Hyresvärden är ansvarig för isolering, fönster, etc. 

hyresgästen väljer vilka apparater hon köper – TV, lampor, etc. – och om hon släcker 

när hon lämnar rummet etc. Frågan är hur incitament kan skapas för båda parterna att 

göra effektiva val vad gäller konstruktion, drift och användning av fastigheten. 

Ett liknande fall kan uppstå i godstransporter. I underlagsrapport 5 illustreras detta med 

hjälp av en förenklad version av den modell som vi presenterade ovan. Vi återger inte 

modellen här utan nöjer oss med att konstatera att det inte är möjligt att skapa optimala 

incitament för båda parterna samtidigt. Modellen ovan ger intuitionen bakom resultatet. 

Där visades att om den rörliga delen av avtalet, β, sattes till noll så får åkaren incitament 

att vidta optimala åtgärder (givet riskneutralitet). Men när β är lika med noll, får 

transportköparen inga incitament att vidta åtgärder. Alla besparingar hans åtgärder 

skulle resultera i kommer att hamna hos åkaren som kontraktet är utformat. Det bästa 

parterna kan göra är att skriva ett kontrakt som delar kostnaden för bränsle, så att båda 

ges tillräckliga incitament för att vidta åtgärder. Detta avtal medför att åtminstone en av 

dem står inför svagare incitament än om hon var ansvarig för hela bränslekostnaden. 

Det rör sig alltså om en så kallad ”second-best”-lösning, den optimala lösningen, ”first-

best”, är inte nåbar. Storleken på effektivitetsförlusten som split incentives-problemet 

skapar är svår att uppskatta. Eftersom den beror på de specifika omständigheterna står 

det dock klart att den kommer att variera från fall till fall. 

5.6 Effekter av informationsteknik 

Många av de ovan diskuterade problemen härrör från att när informationen är 

asymmetriskt distribuerad, så är det svårt eller omöjligt att skriva effektiva kontrakt. 

Den snabba utvecklingen av informationsteknologin kan delvis minska problemen om 

sådant som tidigare inte var observerbart (eller verifierbart) blir tillgängligt och möjligt 

att ingå avtal på. 

Baker och Hubbard (2003) studerar hur införandet av datorer i lastbilar påverkat 

marknaden godstransporter i USA under 90-talet. De formulerar två hypoteser. Om 

tekniken gör det lättare att följa förarens faktiska beteende bör detta leda till att fler 

företag hanterar sina transporter genom att anställa egna förare. Anledningen är att den 

förbättrade informationen gör det lättare att kontrollera hur lastbilarna körs. Om 

tekniken också gör det lättare att samordna transporter så att lastbilarna används mer 

effektivt bör det innebära att transport hyrs i större utsträckning eftersom det ger en 

större flexibilitet och därmed ökar möjligheten att utnyttja den bättre samordningen. 
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De båda hypoteserna pekar i olika riktningar – den första talar för mer interna 

transporter medan den andra argumenterar för mindre. Författarna använder att det 

fanns olika tekniker som infördes under denna tidsperiod. En som endast registrerar 

beteende (vilket löser det första problemet) och en som kommuniceras i realtid (och 

alltså även löser det andra problemet). Genom att studera hur marknaden betedde sig när 

dessa olika tekniker infördes finner författarna empiriskt stöd för båda hypoteserna. Det 

finns således tydliga bevis för att marknadsstrukturen förändras som respons på en 

teknikutveckling. Detta i sin tur tyder på att asymmetrisk information kan orsaka mindre 

problem ju mer avancerad informationsteknik som blir tillgänglig inom 

transportsektorn. 

5.7 Marknadsmakt 

Vi övergår nu till att diskutera konsekvenserna av marknadsmakt på effekten av 

styrmedel riktade mot godstransporternas utsläpp. För att illustrera detta använder vi ett 

enkelt skolboksexempel. Generellt gäller att, för att maximera vinsten, ska man 

producera precis så många enheter av en vara så att intäkterna från en ytterligare enhet 

är lika med kostnaden för att producera denna enhet, dvs. marginalintäkten (MI) är lika 

marginalkostnaden (MC). Figur 11 illustrerar ett fall för en monopolist som kommer att 

producera kvantiteten qm och begära ett priset Pm per enhet. Som figuren är ritad så är 

den effektiva mängden ur ett välfärdsperspektiv dock q*, där efterfrågan är lika utbudet. 

Således orsakar marknadsmakten (det faktum att producenten är monopolist) en 

effektivitetsförlust. 

 

Figur 11 En vinstmaximerande monopolists kvantitetsval (qm) och resulterande pris 

(Pm) jämfört med den sociala optimala mängden (q*). 

Om produktionen skapar en negativ externalitet, kommer företagets marginalkostnad 

vara lägre än den sociala marginalkostnaden (SMC), se Figur 12. Den socialt optimala 

mängden är nu qs * (där SMC är lika med efterfrågan). De politiska beslutsfattarna kan 

införa en skatt som motsvarar den monetära skadan. Monopolistens kostnad, inklusive 

skatten, kommer då att omfatta samtliga kostnader produktionen orsakar samhället, det 

vill säga den externa effekten internaliseras. Som framgår av Figur 12 är den 

vinstmaximerande kvantiteten då q'm, där MI är lika med SMC. 
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Figur 12 Utfallet givet en skatt som motsvarar den negativa externaliteten. 

En utsläppsskatt gör således att monopolisten tar (den tidigare) externa effekten i 

beaktande. Skatten uppnår vad som verkar önskvärt; produktionen och därmed skadliga 

externaliteter minskas. Men eftersom monopolisten redan håller tillbaka sin produktion 

som en följd av sin marknadsmakt, så gör skatten – som Figur 12 är ritad – att utfallet 

blir ännu värre än före skatten. Detta ses från att den producerade kvantiteten givet 

skatten (q'm) ligger ännu längre bort från den optimala nivån (qs *) än vad ursprungs-

läget (qm) gör. Detta är ett klassiskt exempel på att när det finns mer än ett marknads-

misslyckande så blir resultatet inte nödvändigtvis bättre om bara ett misslyckande 

hanteras. I den mån (delar av) godstransportmarknaden kännetecknas av marknadsmakt, 

så kan åtminstone principiellt den ovan beskrivna situationen uppstå. 

En mer generell iakttagelse är relaterad till monopolistens svar på införandet av ett 

styrinstrument. Anta att MC i figurerna 11 och 12 utgör den aggregerade utbuds-

funktionen på en transportmarknad i perfekt konkurrens. Att införa en skatt som skiftar 

företagens aggregerade utbudsfunktion till SMC skulle minska den totala mängden från 

q* till qs*. Detta är en klart större minskning än den vi såg i monopolfallet (från qm till 

q'm). Som figur 12 är ritad så är monopolistens svar endast hälften av en vad som skulle 

ske på en konkurrensutsatt marknad. En låg respons från transportsektorn på till 

exempel en CO2-skatt, kan alltså vara en följd av otillräcklig konkurrens inom sektorn. 

En paradoxal slutsats är att det kan finnas skäl att ifrågasätta användningen av skatter 

för att hantera externa effekter på en marknad där ett kommersiellt företag har 

marknadsmakt. En praktisk fråga är hur stort problemet med marknadsmakt verkligen är 

på godstransportmarknaden. Som nämnts är denna marknad mycket heterogen med 

avseende på marknadskoncentration inom olika sektorer. Således kan de problem som 

diskuterats här finnas i vissa delar av marknaden, men i allmänhet är de förmodligen 

mindre framträdande. 

5.8 Kollektiva varor 

Godstransporterna är i sig inte en kollektiv vara. Det är däremot kunskapen om hur 

parterna på godstransportsmarknaden kan minska utsläppen av växthusgaser och 

energiförbrukningen. Det vill säga, denna kunskap är sådan att en agents konsumtion av 

den inte utesluter andra parters samtidiga konsumtion. När enskilda aktörer bedömer 

hur mycket de ska satsa på att förvärva ny kunskap, väger de kostnaden för 
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investeringen mot dess potentiella vinster. Fördelarna med att andra också kan dra nytta 

av denna kunskap beaktas inte och därmed blir den valda investeringsnivån – ur ett 

socialt välfärdsperspektiv – för låg. 

Ökade kostnader för CO2-utsläpp, t.ex. genom högre bränsleskatter, kommer att stärka 

incitamenten att investera i bättre kunskap om hur man kan minska dessa utsläpp. Det 

kommer dock inte att lösa problem relaterade till de kollektiva varuegenskaper som 

kunskapen har. Detta kräver andra typer av styrmedel. I synnerhet, åtgärder som 

privatiserar den kollektiva varan och/eller ökat ansvar hos den offentliga sektorn. Det 

typiska exemplet på det förra är patent. Patent etablerar en äganderätt till kunskapen. 

Följaktligen går det att sälja den och vinster kan göras. Detta kommer delvis att hantera 

problemet med underinvestering. Den typen av kunskap som kan bli aktuell här är dock 

sannolikt av mindre påtaglig karaktär, t.ex. nya sätt att förbättra sparsam körning, och 

kan vara svår att patentera. Ett alternativ då är offentligt finansierad forskning där 

resultaten är tillgängliga för alla. 

Informationskampanjer kan också komma att spela en roll här. De kommer inte att lösa 

problemet med underinvestering, men de kan sprida information bland marknadsaktörer 

på ett sätt som marknaden inte skulle göra av sig själv. 

5.9 Marknadsmisslyckanden – sammanfattande kommentarer 

Vi har identifierat ett antal marknadsmisslyckanden som kan hindra annars korrekt 

kalibrerade ekonomiska styrmedel från att leda till ett effektivt resultat. Dessa 

marknadsmisslyckanden existerar säkerligen på godstransportmarknaden. Vissa, som 

problem som följer av asymmetrisk information, är antagligen tämligen allmänt 

förekommande, medan andra förmodligen bara återfinns i mindre delar av marknaden, 

som problem relaterade till marknadsmakt. Men vi har få anledningar att tro att 

problemen är tillräckligt stora för att ha någon dramatiskt störande effekt på effekten av 

ekonomiska styrmedel, åtminstone på längre sikt. 

Låt oss slutligen återvända till frågan varför sektorns utsläpp ökar samtidigt som de 

politiska instrument som är riktade mot dessa utsläpp gradvis har blivit striktare? 

Ovanstående diskussion ger tre viktiga insikter. För det första, det finns få anledningar 

att misstänka några större inneboende problem med att reglera marknaden för gods-

transporters utsläpp av växthusgas genom ekonomiska styrmedel. För det andra, detta 

tyder på att utan de instrument som faktiskt är på plats så skulle vi ha sett en potentiellt 

mycket större ökning av sektorns utsläpp. För det tredje, så verkar nivån på de befintliga 

instrumenten som inte är riktade mot CO2-utsläpp för närvarande vara under – och i 

vissa fall långt under – vad som skulle vara effektiva nivåer. Även om de klimat-

motiverade styrmedlen fungerar och är satta till en rimlig nivå, så är åtgärdspaketet som 

helhet inte tillräckligt strikt för att hålla godstransporterna på en effektiv nivå. 

Följaktligen kommer energiförbrukning och CO2-utsläpp också vara ineffektivt hög. 
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6 Företagens agerande på transportmarknaden 

Det finns ett antal sätt för företag att lösa sina behov av godstransporter, de kan äga och 

driva sin egen fordonsflotta, ingå avtal med enskilda transportbolag eller lägga ut sina 

transporter och/eller transportplanering på ett logistikföretag (t.ex. tredjeparts logistik-

företag, TPL). De olika lösningarna innebär olika kontraktsarrangemang och som vi såg 

i tidigare avsnitt så kommer detta att resultera i olika allokeringar av kostnader och 

risker. 

Detta delavsnitt grundar sig på underlagsrapport 6 och 7. Båda dessa rapporter fokuserar 

på faktiska kontraktsstrukturer på marknaden för godstransporter. I båda fallen är vi 

särskilt intresserade av om och hur kontrakten hanterar miljö- och klimatfrågor. 

Underlagsrapport 6 beskriver relationen mellan företag som köper transporttjänster och 

transportörer. Fokus ligger på transportavtal i Sverige för landbaserade transporter, dvs. 

vi begränsar vår uppmärksamhet till väg- och järnvägstransporter. Målet är att ge en 

strukturerad överblick över vilka typer av avtal används. 

Den första studien, Bilaga 6 av Anna Mellin och Edith Sorkina, grundar sig på en enkät 

riktad till transportköpare. Till grund för enkäten ligger en litteraturstudie, som vi bara 

mycket kort sammanfattar nedan. Delvis som ett komplement till den enkätansatsen så 

genomförde Anna Mellin och Roger Pyddoke en studie baserad på intervjuer, 

underlagsrapport 7. I den studien framkommer en diskussion om additionalitet, se 

nedan. Motsvarande additionalitetsproblem, men inom ramen för det statliga KLIMP-

stödet, har analyserats av Xing Liu, se underlagsrapport 8. Detta avsnitt avslutas med en 

kort presentation av Xings studie, främst med fokus på tillvägagångssättet. 

Låt oss börja med Mellin och Sorkinas studie. Där är vi främst intresserade av hur 

kontrakten är konstruerade med betoning på egenskaper som kan påverka risken och 

incitamentsstrukturer. Viktiga frågor rör hur flexibla kontrakten är i förhållande till 

förändringar i omvärlden, avtalens varaktighet, och särskilt i vilken utsträckning avtalen 

reglerar miljöfrågor t.ex. om de försöker påverka bränsleförbrukningen, om det ställs 

krav på fordonstyper (EURO-klasser), etc. 

Vi definierar två teman som rymmer en serie frågor: 

 

1. Transportavtalens utformning: Hur kan kontrakten kategoriseras? Hur ser 

kontraktslängderna ut? Hur hanterar avtalen flexibilitet relativt förändringar i 

omvärlden? Vilka miljörelaterade faktorer regleras i avtalen? 

2. Relationen leverantörer av transporttjänster och miljöarbete: Utöver avtalet, 

finns annat som påverkar miljörelaterade förhållanden mellan transportköparen 

och transporttjänsteleverantörer? Har företagen med starkt internt och externt 

(med transportleverantörer) miljöarbete upplevt andra förbättringar? 

6.1 Kontraktsutformning i transportsektorn - Tidigare litteratur 

Det finns försök i den vetenskapliga litteraturen att kategorisera kontrakt för logistik-

tjänster. Fernie (1999) konstaterar att en given transport kan vara dedikerad till en 

transportköpare eller delas av flera. Dessutom skiljer Fernie mellan två olika pris-

sättningsstrategier: (a) ”Open book pricing”, dvs. priserna på samtliga tjänster redovisas 

separat på fakturan och (b) ”Closed book pricing”, dvs. tjänstens totalkostnad debiteras 

som en klumpsumma där delarna inte rapporteras separat.  
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Med hjälp av dessa två dimensioner kan vi gruppera olika typer av avtal i olika 

kategorier. Detta görs i en fallstudie av Lundin och Hedberg (2010) som identifierar 

fyra olika kontraktkategorier: 

 

1. ”Dedicated carriage” (DC), dvs. dedikerade transporter med open book pricing. 

2. ”Shared carriage” (SC), dvs. delade transporter med open book pricing. 

3. ”Truckload carriage” (TC), dvs. dedikerade transporter med closed book pricing. 

4. ”Less-than-truckload carriage” (LTL), dvs. delade transporter med closed book 

pricing. 

Ett alternativt sätt att kategorisera kontrakten föreslås i Pruth (2002), som identifierar tre 

olika typer av TPL-kontrakt baserat på deras prissättningsstrategier: 

 

1. Fasta priser: som ger TPL-aktören ett starkt incitament att förbättra sin 

effektivitet eftersom risken vilar på denne. 

2. Faktisk kostnad plus vinstmarginal med en open book pricing: I detta fall beror 

priset på kostnaden för TPL-aktören och med tillägg för den vinstmarginal som 

parterna kommit överens om. Denna modell ger inga incitament för TPL-aktören 

att förbättra sin effektivitet eftersom han redan är garanterad en överenskommen 

vinst. 

3. Faktisk kostnad plus overhead-kostnader: Skillnaden jämfört med nummer två, 

är att overhead-kostnader här är en fast avgift. 

Ett tredje sätt att kategorisera avtalen är efter avtalens längd. Eftersom outsourcing av 

transport- och logistiktjänster innebär ett ömsesidigt samarbete och en god förståelse för 

varandra så är kontrakten i allmänhet långa (Heidbrink, 2005). Andersson et al. (2003) 

studerar kontrakt i de nordiska länderna och noterar att kontraktslängden varierar 

huvudsakligen mellan 2–3 år. Lammgård (2007) finner en genomsnittlig längd på 1,3 år 

för transportavtal. 

Många företag som arbetar med miljöfrågor vänder sin uppmärksamhet också mot 

företagets logistik och transporter. Att arbeta med dessa frågor kan inkludera rent 

interna aktiviteter eller sträcka sig till att arbeta tillsammans med leverantörer. Man vill 

då försöka påverka leverantörernas agerande i miljöfrågor vilket kan göras både genom 

ingångna avtal eller på andra – icke avtalsbundna – sätt. 

Företagen står inför en mängd olika alternativ som kan minska miljöpåverkan från deras 

transporter och logistikaktiviteter. För godstransporterna kan dessa alternativ inkludera 

(Roso 2011): teknik (fordon, alternativa bränslen, IKT), förändrade strukturer i 

leveranskedjan, inköp, utbildning, konsolidering av gods (t.ex. co-distribution), modal 

shift, bättre planering och schemaläggning av transporter (utnyttjande, informations-

utbyte), införa miljöledningssystem, förbättrade förpackningar osv. 

Om företaget outsourcar sin logistikfunktion eller det fysiska transportarbetet, måste 

krav ställas på Transport Service Provider (TSP) eller andra aktörer i transportkedjan för 

att arbetet med miljöfrågorna ska kunna genomföras. Företaget kan antingen specificera 

vissa (obligatoriska) förutsättningar för en TSP att ens kvalificera sig för att skriva 

kontrakt, använda miljökriterier i urvalsprocessen mellan olika leverantörer eller välja 

att arbeta på en kontinuerlig basis tillsammans med en TSP för att försöka minska 

miljöpåverkan från logistik och transporter. 

Den befintliga litteraturen använder begreppet miljösamarbete, för ett samarbete där 

köparen blir direkt involverad med sina leverantörer för att gemensamt utveckla 
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miljölösningar (Florida 1996, Geffen och Rothenberg 2000). Miljösamarbete kräver att 

inköpsorganisationen ägnar särskilda resurser för att utveckla samarbetet i hela 

produktionskedjan (inkl. transporter).  

En viktig och omdebatterad fråga inom Corporate Sustainability är varför företagen 

över huvud taget bör engagera sig i miljöarbetet. Ett vanligt argument är att förbättrad 

miljöprestanda kan förbättra de ekonomiska resultaten (Rao & Holt, 2005, Bacallan, 

2000) om företag strävar efter att skapa en effektiv verksamhet med minimalt resurs-

slöseri. Rimligen bör samma logik gälla för logistik- och transportbranschen. I tidigare 

litteratur har det visat sig att det finns många uppfattningar bland logistikchefer om hur 

gröna åtgärder påverkar effektiviteten i logistiken (Ludvigsen, 1999, Evers et al, 1996), 

men empirisk forskning på resultaten av miljöarbetet i logistik och transport saknas. 

6.2 Enkäten 

För att skaffa oss en bättre bild av kontraktsstrukturen i den svenska transportbranschen, 

och hur den hanterar miljöfrågor, har vi genomfört en enkät. Syftet med enkäten är att 

skapa en övergripande bild av logistiktjänstekontrakt i Sverige och i synnerhet att skapa 

en bättre förståelse för hur miljöprestanda hanteras inom transportupphandling. Denna 

delstudie har utförts av Anna Mellin och Edith Sorkina. Se underlagsrapport 6 för en 

utförlig diskussion om enkäten och dess resultat. 

Enkäten riktar sig mot företag som köper transporter (snarare än transportörer eller TPL 

etc.). Vi fokuserar på företag med en logistikchef, vilket vi tolkar som en indikator på 

att det finns en logistisk organisation som samordnar inköp av transporter. Då vårt 

intresse är att undersöka hur transportföretag arbetar med miljöfrågor både internt och 

tillsammans med transportörer, så har närvaron av en logistikfunktion tagits som ett 

urvalskriterium. 

1 043 arbetsplatser i Sverige 2011 uppfyller de krav vi ställer för att vara intressanta för 

studien. Ur dessa gjordes ett urval av 524 adresser. 406 av dessa adresser var giltiga och 

till dessa skickades enkäten. Vi fick in 100 svar, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 

25 %. Svaren från 7 personer har tagits bort eftersom de bara svarade på de första 

grundläggande frågorna, vilket ger en faktisk svarsfrekvens på 23 %. Respondenterna 

var i huvudsak logistikchefer (ca 53 %) eller köpare, logistiker eller chefer (t.ex. av 

transport, distribution, tekniska eller köp) vid respektive företag. På grund av den 

relativt låga svarsfrekvensen är det svårt att generalisera undersökningsresultaten. 

Materialet har analyserats med hjälp av bland annat principal-komponentsanalys (PCA) 

som är en teknik för att begränsa antalet variabler. För våra hypotestest har Mann-

Whitney U-test använts för att testa för betydande skillnader mellan de olika grupperna. 

Problemet med multipla jämförelser har kontrollerats för genom att utföra Bonferronis 

korrigeringsmetod. Här lämnar vi de statistiska testerna och resultaten därhän och 

hänvisar istället till underlagsrapport 6 för en närmare diskussion och presentation av 

dessa. 

Fördelningen mellan typ av industri framgår av Figur 13. I gruppen ”other” återfinns 

fyra IT/programvaruföretag, två läkemedelsföretag, samt två elektronikföretag.  
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Figur 13 Representerade branscher. 

Enligt undersökningen så har de flesta företagen kontrakt med dedicerade transporter 

prissatta med ”open book”. Detta är fallet för 54 %, av de 65 som besvarade denna 

fråga. Många verkar emellertid inte vara bekanta med kategoriseringen eller ovilliga att 

avslöja denna information eftersom 28 av de tillfrågade inte besvarade denna fråga. 

Några (22 % av de svarande) har också sina kontrakt i mer än en av de olika 

kategorierna. 

Resultatet från undersökningen visar den högsta frekvensen för kontrakt med löptider på 

1–2 år, cirka 60 % av kontrakten. Den stora majoriteten av kontrakten har löptider på 

över ett år, närmare bestämt 80 %. 

I vår undersökning anges endast i genomsnitt 15 % av kontrakten vara standardavtal. 

Det låga antalet kan bero på att vi frågar lastägare och inte transportörerna. Om 

respondenterna söker flexibla avtal har fångats i en fråga huruvida de tillfrågade 

”Arbetade aktivt för mer flexibilitet i nytecknade kontrakt”. En stor del (46 %) svarade 

instämmer eller instämmer väl med detta uttalande om flexibilitet.  

Kontrakten reglerar normalt t.ex. priser, destinationer och risk. Hur behandlas 

miljöfrågor? Ett viktigt exempel på en miljörelaterad faktor är existensen av 

bränsleklausuler. Vår undersökning tyder på att dryga 60 % av kontrakten har en 

bränsleklausul. Dock kan denna siffra vara en underskattning eftersom om frågan 

lämnades obesvarad så genereras automatiskt svaret 0 %. Data visar att 47 % av de 

svarande har bränsleklausuler i alla sina kontrakt. 20 % uppgav att ingen av deras 

kontrakt innehåller någon bränsleklausul. 

Efterfrågan på EURO-klass är en annan faktor som rör miljön (dock inte direkt utsläpp 

av växthusgaser). Cirka 38 % har uppgett att de har krävt höga EURO-klasser från sina 

transportörer. Motsvarande siffra för att kräva sparsam körning är endast ca 19 %. 

Vad gäller det generella arbetet mellan parterna angående miljöfrågor, både internt och 

externt, visar vår enkät på en ganska låg tillämpning av olika miljökrav. Klimat-

kompensation används sällan. De vanligaste miljörelaterade åtgärderna var minskning 

av akuttransporter och att arbeta för att minska behovet av transporter. Även om dessa 

åtgärder har positiv inverkan på miljön är de också rationella ur ett besparingsperspek-

tiv: de minskar onödiga transporter och, de normalt dyrare, akuttransporterna. 

Resultaten visar att företagen är intresserade av en närmare och mer långsiktig relation 

med färre TSP, samtidigt som man vill upprätthålla en hög flexibilitet. 

Enkätresultaten indikerar vidare att företag med långsiktiga kontrakt tenderar att ha en 

starkare relation med sin TSP och även ställer miljökrav i större omfattning. Detta är i 

sig en särskilt spännande observation väl värd att studera närmare. En möjlig förklaring 

kan ligga i att gemensamma initiativ för att förbättra miljöprestandan ofta är tids- och 
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resurskrävande, så möjligheterna att arbeta med dessa frågor kräver en viss stabilitet i 

relationen och tid att faktiskt genomföra förbättringsarbetet. 

6.3 Intervjuer 

Det finns företag som vill utveckla mindre klimatbelastande godstransporter och de 

söker därför efter åtgärder för att åstadkomma detta. När de lyckas hitta lösningar som 

är mindre klimat- eller miljöbelastande vill de berätta för de kunder som är intresserade 

av att minska miljöpåverkan från sina varor och tjänster, att deras transporter ”gör 

skillnad”. Detta leder till frågan hur man på ett trovärdigt sätt kan visa att de transporter 

man tillhandahåller verkligen är mindre klimatbelastande. Vi har genomfört en studie 

där vi har intervjuat fem företag (urvalet av företag består av både köpare och utförare 

av godstransporter på väg) med uttalade klimatstrategier.  

Vi har frågat om vilka frivilliga klimatåtgärder de genomfört för att nå mindre klimat-

belastande godstransporter, om de tagit på sig ytterligare kostnader för dessa, hur stora 

utsläppsminskningarna har blivit samt vilka drivkrafterna är. Vi har identifierat fem 

frivilliga klimatåtgärder som de intervjuade företagen genomfört. Alla företagen 

använder sig av optimerad ruttplanering, vilket även ger direkta besparingar av 

transportkostnaderna, men även av alternativa fordonsbränslen och fordonstekniker som 

inte direkt innebär kostnadsminskningar på kort sikt. Några av företagen jobbar även 

med att öka fyllnadsgraderna i sina fordon, samt har uppföljning av sparsam körning. 

De två sistnämnda åtgärderna är åtgärder som likt optimerad ruttplanering även ger 

besparingar av transportkostnaderna.  

Med undantag för ICA Sverige som anger att kostnaden för att använda etanol jämfört 

med diesel är ungefär två procent högre, har företagen i intervjuerna svarat att de inte 

beräknat kostnaderna för sina frivilliga klimatåtgärder. De intervjuade företagen gör inte 

heller något särskilt anspråk på att de tar på sig merkostnader för att minska klimat-

utsläppen. Vi har därför inte gjort någon ytterligare analys av kostnadssidan. Det finns 

idag inga lagkrav på hur klimatgasutsläpp ska redovisas, men det finns riktlinjer för 

hållbarhetsredovisningar. En europeisk standardisering av hur företag ska beräkna sina 

klimatutsläpp från transporter antas dock börja gälla från och med 2013. 

De intervjuade företagens utsläpp redovisas inte per enskild klimatåtgärd utan på en 

aggregerad nivå för alla genomförda åtgärder. Dessa redovisningar sker på olika sätt. I 

alla fallen ges en utveckling över tid av utsläppen, men det varierar mellan att 

förändringen anges över flera år eller från föregående år. Vidare anges förändringarna i 

relation till olika enheter, såsom CO2 per tonkilometer eller i förändring av totala 

klimatgasutsläpp för alla godstransporter. 

I utvärdering av policy används vanligtvis en kontrollgrupp som inte varit föremål för 

policyn, för att på det sättet kunna beräkna skillnaden i effekter mellan gruppen som 

erhållit policyn och kontrollgruppen. Förutom att studera de intervjuade företagens 

utsläppsminskningar över tid vore det därför intressant att veta hur mycket företagen 

minskar sina utsläpp jämfört med om de inte hade haft sina uttalade klimatstrategier 

(vad ett ”normalföretag” skulle gjort). Det visar sig dock att företagen i stort sett saknar 

metoder för att precisera en sådan jämförelsenivå. Därför har vi inte heller kunnat ange 

effekterna av företagens åtgärder jämfört med ”normalföretag”. 

Drivkrafterna till de genomförda klimatåtgärderna uppges ofta vara flera, de genererar 

både kostnadsminskningar (om inte annat så på sikt) och minskade utsläpp av 

växthusgaser. Företagen som ingår i vår studie genomför således inte åtgärderna enbart 

av klimatskäl utan de finner också logistiska och ekonomiska effektiviseringar. När 
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kundernas önskemål nämns är det kommuner som ges som exempel på kunder som 

ställer högre miljökrav. Vidare nämns vikten av att ses som en ansvarstagande aktör i 

samhället, goodwill och att klimatarbetet engagerar medarbetarna. 

Det finnas flera sätt att göra kommunikationen mer trovärdig kring företagens utsläpps-

minskningar. För andra anspråk har det växt fram ett utbud av oberoende certifiering för 

företag som uppnår vissa resultat, till exempel olika slag av miljömärkning. Med en 

oberoende certifiering kan miljöarbetet bli mer transparent och visa vad företagen 

faktiskt uppnår och därmed blir anspråken också mer trovärdiga. Mer trovärdig 

information kan skapa dubbla drivkrafter att minska utsläppen från godstransporterna. 

För det första kan det bli mer intressant för kunderna att betala mer för en tjänst som 

kan visas vara klimatmässigt bättre. För det andra kan en objektiv mätning göra det 

lönsammare för företagen att vidta ytterligare åtgärder om mätningarna ökar efterfrågan. 

6.4 Additionalitet 

Intervjustudien i underlagsrapport 7 reser en fråga om additionalitet. I det fallet säger 

företag att de vidtagit åtgärder för att minska sina klimatutsläpp. Problemet är att man 

inte vet hur mycket företagen hade släppt ut i det kontrafaktiska scenariot, där företagen 

enbart agerat strikt vinstmaximerande. Därmed vet man inte heller i vilken utsträckning 

åtgärderna har resulterat i någon egentlig effekt. I fallet som studeras i intervjustudien är 

detta ett problem som främst drabbar företagen. I den mån de vill förmedla till sina 

kunder att deras agerande verkligen har gjort skillnad så behöver de en mekanism som 

gör att kunderna faktiskt tror på vad de säger. 

I andra fall är additionalitetsproblemet ett problem mer direkt för myndigheterna. Detta 

gäller särskilt fall då statliga stöd ges till åtgärder som, t.ex., ska minska klimat-

utsläppen. Om dessa åtgärder skulle ha genomförts även utan statligt stöd, så har stödet 

de facto inte givit någon effekt utom en ren förmögenhetsöverföring. Stödet har helt 

enkelt inte ”adderat” någonting. 

Det finns flera exempel på styrmedel där dessa frågor är av centralt intresse. I det 

internationella perspektivet så är Clean Development Mechanism (CDM) kanske den 

mest uppenbara kandidaten. CDM är ett klimatinvesteringsprogram där (aktörer från) 

länder med åtaganden under Kyoto-protokollet kan genomföra åtgärder i länder utan 

sådana åtaganden. De utsläppsminskningar som åtgärderna resulterar i kan användas för 

att uppfylla Kyoto-åtaganden. CDM är inte någon marginell företeelse – programmet är 

värt 215 400 miljoner dollar (UNFCCC, 2012). Så additionalitetsfrågan blir av yttersta 

vikt inom programmet. Särskilt som additionaliteten, i detta fall, kommer att leda att de 

globala utsläppen blir högre än vad som avsetts. 

På den svenska marknaden har vi haft KLIMP (Klimatinvesteringsprogram) som 

syftade till att sporra investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser. Projekt som 

inte var lönsamma på kort sikt, men som uppvisade goda möjligheter att minska utsläpp 

av växthusgaser och/eller involverade ny teknik kunde beviljas bidrag för upp till 

hälften av de totala kostnaderna för miljöinvesteringen. Mellan 2003 och 2008 

beviljades totalt 1,8 miljarder kronor för 912 projekt. Den uppskattade minskningen 

(utan hänsyn tagen till additionaliteten) av CO2-ekvivalenter uppgår till 746 000 ton per 

år, och 1,1 miljoner ton totalt. Investeringar gjordes i de sektorer som hade störst 

påverkan på klimatet som transport- och energisektorn. Åtgärder som fick stöd 

inkluderade utbyggnad av fjärrvärme, övergång till biobränslen, åtgärder för att öka 

energieffektiviteten och lokala informationsprojekt om klimatfrågan (Samakovlis och 

Johansson, 2007, Naturvårdsverket, 2012a). 



 

VTI rapport 831 45  

Den uppenbara frågan blir om KLIMP skapade någon additionalitet. Det vill säga, i 

vilken mån hade investeringar genomförts även utan KLIMP-programmet? Det fanns 

trots allt en serie anledningar till att misstänka att många investeringar skulle, med 

tiden, bli privatekonomiskt lönsamma pga. förändringar i energipris, politik, framtids-

förväntningar etc. Det är denna ”investeringsadditionalitet” som vi studerar här. Dock 

bör en annan dimension av additionalitet också nämnas. Som vi noterar i avsnitt 3 ovan, 

så regleras EU:s utsläpp av växthusgaser av ett utsläppstak varför det alltså inte är så att 

klimatåtgärder inom KLIMP har någon direkt effekt på de globala utsläppen. Möjligen 

finns en indirekt effekt via t.ex. minskat kolläckage.  

Inom ramen för detta projekt har Xing Liu studerat KLIMP-programmet med hjälp av 

en ekonometrisk metod, se underlagsrapport 8. Svårigheten att uppskatta additionalitet 

ligger i att det inte finns någon observation för den kontrafaktiska situationen, dvs. om 

projektägare som fått stöd skulle ha investerat i de föreslagna projekten även utan stöd. 

Avsaknad av en kontrafaktisk jämförelsesituation är ett vanligt problem i all 

konsekvensbedömning av icke-experimentell politik (Hussinger 2008). En stor litteratur 

har utvecklats för att angripa problemet med hjälp av så kallade sample-selection 

modeller.  

Xing Liu tillämpar en sådan sample-selection modell på projekt som har sökt KLIMP-

bidrag. Mycket förenklat så använder modellen de projekt som har ansökt om KLIMP-

bidrag men fått nej som en kontrollgrupp. Tyvärr har vi i studien inte haft uppgifter om 

investeringsbeslut angående de projekt som ansökt om KLIMP-stöd och fått avslag 

under åren 2005–2008. Därför härstammar kontrollgruppen endast från projektansök-

ningar mellan 2003–2004. I den mån den tidiga gruppen inte är representativ för de 

senare åren så kan detta snedvrida resultatet. 

Våra resultat indikerar att sannolikheten att en investering som sökt KLIMP-stöd skulle 

ha genomförts även utan stöd är cirka 30 %, sannolikheten att projektet skulle genom-

föras med KLIMP-stöd är omkring 75 %, så den genomsnittliga behandlingseffekten av 

KLIMP är cirka 45 %. Additionaliten visar hur stor andel av sannolikheten för att ett 

projekt som beviljas KLIMP-stöd också genomförs som följer av själva stödet. Den 

beräknas som behandlingseffekten (~45 %) dividerat med sannolikheten att projektet 

skulle genomföras med stöd (~75 %). Sålunda så är additionaliteten hos KLIMP-stödet 

cirka 60 %. 
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7 Värdet av tidsbesparingar inom godstransporter 

När infrastrukturprojekt utvärderas visar sig värdet av restidsbesparingar (VTTS) ofta 

vara en av de absolut viktigaste parametrarna storleksmässigt. Anledningen är att 

tidsbesparingen inom persontransporter typiskt står för en mycket stor andel av ett 

projekts nyttor. Sannolikt just för att de är så viktiga poster så har det forskats och 

skrivits mycket om VTTS inom persontransporter. Det finns dock mycket färre studier 

om VTTS för godstransporter. De är av särskilt intresse här eftersom det ofta kan tänkas 

finnas ett (negativt) samband mellan tidsåtgången för en godstransport och de 

klimatutsläpp den förknippas med. 

VTTS för godstransporter definieras som ”marginalnyttan som härrör från en enhets 

minskning av den tid som krävs för att flytta en viss mängd varor från en startpunkt till 

en destination” (Zamparini och Reggiani, 2007). Flera faktorer bidrar till VTTS såsom: 

lager och kapitalkostnader i samband med frakt och tidskostnad för fordon och förare 

(Austroads, 2003). Dessutom skapar kortare transporttider möjligheter för företag att 

omlokalisera produktionen geografiskt och därmed generera skalfördelar. Snabbare 

leveranser ökar även nyttan för kunderna och därmed företagens konkurrenskraft 

(Zamparini och Reggiani, 2007). 

Xing Liu har studerat VTTS för godstransporter med hjälp av en simultan två-stegs-

modell med diskreta val av transportsätt och kontinuerlig leveransstorlek, se 

underlagsrapport 9. Vi använder data där vi slagit samman information från den svenska 

varuflödesundersökningen (CFS) från 2001 och nätverksinformation från den svenska 

nationella godstransportmodellen (SamGods). Vi fokuserar på långväga transporter som 

utgår från Sverige med lastbil, tåg eller båt som transportsätt. 

Denna studie gör särskilt två viktiga bidrag till litteraturen om VTTS för godstrafik. För 

det första så är datan som används av mycket god kvalitet. Den svenska varuflödes-

undersökningen är en stor databas som omfattar flera olika sektorer och innehåller 

information om många parametrar. Så pass detaljerad information om faktiska 

transportval som används här är relativt sällsynt i VTTS studier för gods. För det andra 

så används en avancerad skattningsteknik i form av två-stegs modellen för att modellera 

val av transportsätt och transportsstorlek samtidigt. Metoden har förekommit i tidigare 

studier: De Jong och Johnson, 2009; McFadden et al, 1985; Abdelwahab, 1998, 

Holguin-Veras, 2002; de Jong och Ben-Akiva, 2007;. Marcos och Martos, 2004. Dessa 

studier fokuserar emellertid mer på metoden som sådan, snarare än att försöka skatta ett 

empiriskt resultat för VTTS. 

Vi redogör inte närmare för den ekonometriska modellen eller alla resultat här utan 

hänvisar till underlagsrapport 9. Huvudresultatet från studien är VTTS för fyra 

varugrupper skattade på den svenska godstransportmarknaden. Värdet av tid varierar 

både mellan varugrupper, mellan olika lasttyper inom varje varugrupp, samt mellan de 

största och övriga företag inom respektive varugrupp. Resultaten redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2 VTTS för fyra varugrupper. Euro per ton och timme. 

Jordbruk Skog Gruv Tillverkade 

Totalt (m) 0,8 Totalt (m) 0,41 Totalt (m) 0,27 Totalt (m) 0,37 

Totalt (sd) 0,49 Totalt (sd) 0,09 Totalt (sd) 0,05 Totalt (sd) 0,08 

Stor; Övrig (m) 0,03   Stor; Övrig (m) 0,05 

  Stor; Övrig (sd) 0,10   Stor; Övrig (sd) 0,17   

  Stor; Container (m) 3,56   Stor; Solid (m) 0,23 

  Stor; Container (sd) 1,99   Stor; Solid (sd) 0,11 

      Stor; Pall (m) 0,32   

Övrig (m) 1,14   Stor; Pall (sd) 0,12   

  Övrig (sd) 0,58       

Container (m) 6,26 

  

Övrig (m) 0,38 

  Container (sd) 3,18 

  

Övrig (sd) 0,21 

    

  

Solid (m) 0,59 

    

  

Solid (sd) 0,22 

    

  

Pall (m) 0,73 

    

  

Pall (sd) 0,26 

  
Not; ”Totalt” avser genomsnittlig VTTS i respektive sektor. De största företagen inom respektive sektor 

benämns ”Stor”. (m) medelvärde och (sd) standardavvikelse.  

Särskilt två observationer kan göras från Tabell 2: (i) i många fall tillmäter näringslivet 

tidsbesparingar i godstransporter ett substantiellt värde och (ii) förhållandet att 

tidsvärdet varierar mellan varugrupper är en klar indikation på att värdet av en 

infrastrukturinvestering eller styrmedel – som påverkar leveranstider för gods – är 

beroende av produktsammansättningen i den svenska ekonomin. 

Även om varuflödesundersökningen som studien grundar sig på är en mycket bra 

databas så finns det en brist i att information om transporttid och kostnader har behövt 

inhämtats från andra källor än varuflödesundersökningen (nämligen via SamGods). 

Tillgång till bättre data skulle möjliggöra mer säkra skattningar. Att ha bra skattningar 

på VTTS är synnerligen viktigt både när det gäller att genomföra kalkyler för 

infrastruktur och för att bedöma konsekvenser av att införa styrmedel t.ex. riktade mot 

godstransporternas CO2-utsläpp. 
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8 Allmän-jämviktseffekter av klimatstyrmedel 

Ett styrmedel, t.ex. en CO2-skatt, kan påverka utsläppsnivåerna från både transport- och 

tillverkningsindustrin direkt och indirekt oavsett vilken sektor detta instrument primärt 

riktas mot. Detta följer av att transporterna normalt är en viktig input i produktionen. Ett 

styrmedel som förändrar transportkostnaderna kan därmed ha påverkan på t.ex. 

produktionsvolymer. Det är också så att förändringar i transportefterfrågan som följer av 

politiska reformer kan påverka kostnaderna för energi inom hela ekonomin (inte bara 

inom transportsektorn). Vidare kan styrmedel tänkas påverka avkastning på kapital, 

vilket bör resultera i att kapital flyttas dit det ger högst avkastning. Båda dessa kan 

förstås också påverka produktionsvolymer.  

Av dessa anledningar så är de modeller som används i nationell infrastrukturplanering 

och enbart fokuserar på transportsektorn (som till exempel den svensk-norska 

SamGods-modellen) inte tillräckliga. Istället krävs en allmän jämviktsmodell för att 

fullt ut fånga effekter av t.ex. införandet av nya styrmedel. En sådan modell kan svara 

på hur dessa styrmedel, som är avsedda att internalisera externa effekter från transporter 

och tillverkning påverkar inte bara utsläppen utan även makroekonomiska variabler, 

transportefterfrågan, social välfärd och statens inkomster. 

Tidigare beräkningsbara allmän-jämviktsmodeller (på engelska; Computable General 

Equilibrium, CGE) som har använts för att analysera klimatpolitiska effekter, har ofta 

saknat de egenskaper som behövs för att analysera viktiga inslag i transportprissättning i 

små öppna ekonomier (som de flesta EU-länder). Detta antingen på grund av att 

transportsektorn inte beskrivs i tillräcklig detalj (t.ex. utan att separera olika trafikslag) 

eller på grund av att utrikeshandeln inte har modellerats på ett realistiskt sätt. Båda 

dessa är av stor vikt när man vill studera potentiella effekter av att införa en prissättning 

av transporternas externa effekter utifrån deras samhällsekonomiska marginalkostnad 

(Social Marginal Cost Pricing; SMCP). I underlagsrapport 10 vidareutvecklar Xing Liu 

och Lars Bohlin en CGE modell. Den har kodats om för den svenska ekonomin med en 

finare nedbrytning av transportsektorn. Därmed är modellen väl lämpad att studera 

effekterna av SMCP av olika sektorer. Med hjälp av modellen har åtta politiska 

scenarier studerats, nämligen följande: 

 

1. Ta bort skattesubventioner för tillverkningsindustrin. 

2. Ta bort skattesubventioner för sjö-och flygtransporte.r 

3. Öka infrastrukturavgifter för vägtransporter. 

4. Öka infrastrukturavgifter för järnvägstransport. 

5. First-best scenario, dvs. kombinera 1, 2, 3 och 4. 

6. First-best scenario inom transportsektorn, dvs. kombinera 2, 3 och 4. 

7. Second-best scenario, dvs. kombinera 1, 3 och 4. 

8. Kombinerar 3 och 4. 

Resultaten visar att det för flera scenarier är en stor skillnad mellan den inhemska och 

den globala utsläppsminskning som åstadkoms. Den mest verksamma politiken (både 

inhemskt och globalt) är att justera priserna i samtliga sektorer, scenario 5, så att de fullt 

ut fångar respektive sektors samhällsekonomiska kostnader. En sådan politik minskar 

utsläppen mest. Att korrigera priserna enbart i järnvägstrafiken ger endast små effekter 

på statens inkomster och utsläppsnivåer men har negativa effekter på välfärden. Att 

korrigera priserna enbart inom vägtransportsektorn skapar större effekter på alla tre 

mått. Om man kan korrigera priserna på flera sektorer och/eller transportersätt samtidigt 
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är det generellt så att desto fler sektorer och/eller transportsätt som berörs desto bättre 

blir resultatet för samhället. 

Modellen som används i denna studie är en statisk CGE-modell för en liten öppen 

ekonomi. Modellen kallas SAINT4 och är kalibrerad på data över svenska förhållanden 

från 2005 (Bohlin 2010a). Eftersom fokus i vår studie är på transporter har vi en mer 

disaggregerad transportsektor än i tidigare versioner av denna modell, vilket har skett på 

bekostnad av energitillförseln som är mer aggregerad. Denna version av modellen 

omfattar 18 industrier som framställer 27 varor. Att SAINT är baserad på ett antagande 

om en liten öppen ekonomi innebär att Sverige antas kunna importera och exportera 

obegränsade mängder till fasta världsmarknadspriser. Det vill säga, Sverige är för litet 

för att vår import eller export ska kunna påverka priserna på den globala marknaden. 

Transporter och energi är i modellen indelade i fem varugrupper. Den första gruppen 

består av energiprodukter, den andra av persontransporter med flyg eller båt, den tredje 

av persontransporter på järnväg eller väg, den fjärde av godstransporter med flyg eller 

båt, och den femte av godstransporter på järnväg eller väg. 

För att kunna appliceras på klimatpolitiska styrmedel mot transportsektorn måste 

modellen kunna hantera koldioxidutsläpp och utsläppsrättshandel. Priset på utsläpps-

rätter i modellen är exogent givet. Detta följer av antagandet om en liten öppen ekonomi 

där den inhemska ekonomin inte kan påverka världsmarknadspriserna. Till skillnad från 

tidigare versioner av modellen är företagen inte låsta av den initiala tilldelningen av 

tillstånd. Denna version av modellen är därmed närmare det verkliga EU ETS systemet, 

där aktörer kan handla i utsläppsrätter. 

Koldioxidutsläppen från den inhemska produktionen beräknas från förändringarna i 

användningen av diesel, bensin, diesel och gas. Summan av de inhemska utsläppen av 

CO2 uppgår till 38 miljoner ton i basmodellen, dvs cirka 60 % av de faktiska utsläppen. 

Avvikelsen kan förklaras bland annat av fel i data och det faktum att alla källor till CO2-

utsläpp inte beaktas.  

För de sektorer som ingår i EU ETS så resulterar minskade utsläpp i Sverige till en 

motsvarande ökning från företag inom Europeiska unionen som köper de utsläppsrätter 

som de svenska företagen frigör och säljer. Detta beaktas i modellen.  

Som nämnts ovan, så visar modellresultaten att scenariot som korrigerar samtliga 

sektorers priser så att de avspeglar deras respektive samhällsekonomiska kostnad, dvs 

scenario 5, är den mest verksamma politiken. Sverige kan dock inte ensidigt ändra 

prispolitiken för luft- och sjötransporter, eftersom dessa till stor del regleras av 

internationella avtal. Den näst mest verksamma politiken är scenario 7, som korrigerar 

priserna för alla sektorer förutom sjöfart och flyg, det vill säga; tillverkning, väg- och 

järnvägstransporter. Modellen visar också att detta scenario genererar en förhållandevis 

stor välfärdsökning och relativt stora statliga inkomster. 

Resultaten visar också att i de fall där samhället korrigerar priserna på en eller några 

sektorer/transportsätt, så påverkas priserna även i andra sektorer/transportsätt. Detta 

gäller i samtliga fall utom i scenariot med korrigering enbart av järnvägsavgifterna, 

scenario 4. Alla scenarier utom scenario 4 genererar en positiv effekt på social välfärd 

eller lämnar den orörd.  

Scenario 4 tar sitt avstamp i ett aktuellt politiskt förslag: att öka avgifter för järnväg för 

att minska externa effekter och generera intäkter inom denna sektor. Vi kan använda 

scenarier 4, 3, 8 och 7 för att se skillnaderna i effekter mellan att bara öka avgifterna för 

järnvägen (scenario 4), endast öka avgifterna för väg (scenario 3), ökade avgifter för 
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både väg och järnväg (Scenario 8), eller ett alternativ som också tar bort skatte-

subventioner för tillverkning (scenario 7). Vi finner att kombinationen av korrigerade 

avgifter för både väg- och järnvägsinfrastrukturen (scenario 8) ger något större 

inhemska utsläppsminskningar än att korrigera priserna endast för väg (scenario 3), men 

mycket större utsläppsminskningar än att korrigera priserna endast för järnväg (scenario 

4). Dessutom är kostnaden i termer av förlorat konsumentöverskott per CO2-minskning 

betydligt högre i det senare alternativet. 

Resultaten från denna studie visar att ett prissystem kan ha stor effekt på transport-

efterfrågan till relativt låga kostnader. Det är därför viktigt att man noga undersöker 

alternativen för att optimera prissättningen innan man gör stora investeringar i ny 

infrastruktur. 
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9 Rebound-effekter, bränslepriselasticiteter och SamGods 

För att utvärdera klimatpolitik riktad mot godstransporter i allmänhet, och gods-

transporter på väg i synnerhet, måste man veta hur bränsleförbrukningen påverkas av 

förändringar i bränslepriserna. Det vill säga, man måste skatta bränslepriselasticiteten. 

Det är inte helt trivialt. Särskilt inte på längre sikt då förändrade bränslepriser t.ex. kan 

komma att påverka sammansättningen fordonsflottan. 

Det typiska verktyget för att genomföra godstransportsanalyser i Sverige är den 

nationella godstransportmodell SamGods. I detta avsnitt diskuterar vi först kortfattat 

några av de principiella problem som uppstår i samband med elasticitetsberäkningar av 

denna typ – särskilt i samband med relationen lång/kort sikt. Vi genomför också en 

beräkning med hjälp av SamGods. Avsnittet avslutas med att vi identifierar ett par 

svagheter i SamGods som kan behöva utvecklas i framtida versioner av modellen. 

De Borger och Mulalic (2012) studerar bestämningsfaktorer för bränsleförbrukning 

inom lastbilsindustrin i Danmark med aggregerade tidsseriedata under perioden 1980–

2007. De skattar en ekonometrisk modell som fångar kopplingarna mellan efterfrågan 

på godstransporter på väg och egenskaper hos vagnparken (som bestämmer bränsle-

effektiviteten och efterfrågan på bränsle). Modellen ger dem också möjlighet att 

identifiera och uppskatta rebound-effekten som följer av förbättringar i bränsleeffektivi-

tet. När bränsleeffektiviteten förbättras så minskar kostnaderna per tonkilometer, något 

som stimulerar efterfrågan på vägtransporter. Detta motverkar den direkta effekten av 

bränsleeffektiviseringen. Storleken på denna rebound-effekt beräknas till cirka 10 % på 

kort sikt och till 17 % på lång sikt. Detta innebär att en procents förbättring i bränsle-

effektivitet minskar bränsleförbrukning med 0,90 % (på kort sikt) till 0,83 % (på lång 

sikt). 

De Borger och Mulalic (2012) finner att transportörer reagerar på högre bränslepriser 

genom att a) höja den genomsnittliga kapaciteten hos lastbilar (vilket i sin tur ökar 

bränsleförbrukningen per lastbil) och b) investera i mer effektiva lastbilar (så att 

bränsleförbrukningen minskar). Författarna skattar elasticiteter av bränsleförbrukning 

med avseende på bränslepriset till -0,13 (på kort sikt) till -0,22 (i det långa loppet). De 

förklarar de relativt låga elasticiteterna med rebound-effekten och bränsleprisernas 

inverkan på storleks- och ålderssammansättning av lastbilsflottan. 

Inom detta projekt har vi beräknat elasticiteter med hjälp av den svenska SamGods-

modellen. Beräkningarna ingår som en del i Inge Vierths studie som återfinns i 

underlagsrapport 4. 

SamGods-modellen antar en konstant efterfrågan på transporter. Modellen innefattar en 

logistikmodul som gör det möjligt att ta hänsyn till transportsstorlekar, stordriftsfördelar 

och konsolidering i transportsystemet. Därmed är modellen mer realistisk än dess 

tidigare versioner som var begränsade till trafikslag och ruttval. Modellen är determinis-

tisk och minimerar de årliga logistikkostnaderna för hypotetiska godstransportörer av 

olika storlek. Med hjälp av SamGods-modellen har vi beräknat effekten av en tio-

procentig ökning av vägtransporternas avståndsrelaterade kostnader, som huvudsakligen 

utgörs av bränslekostnader. Som en följd av en sådan kostnadsökning sker en minskning 

på 2,5 % av ton-kilometer på väg. Det vill säga, vi skattar en elasticitet på -0,25 för det 

svenska godstransportssystemet. Kostnadsökningen medför också andra anpassningar, 

t.ex. sker en överflyttning från mindre till större lastbilar. 

Den befintliga SamGods-modellen skiljer inte mellan kort och medellång sikt och tar 

inte heller hänsyn till olika typer av aktörer eller deras kontrakt. Modellen skiljer endast 
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mellan stora, medelstora och små transportörer. Perfekt konkurrens antas och att 

transportörerna tar hänsyn till bl.a. ändrade bränsleskatter när de väljer sina 

transportlösningar. Det antas att relativa kostnadsförändringar mellan t.ex. olika 

transportslag alltid leder till reviderade val av transportlösningar. 

Inte minst i ljuset av de resultat som diskuterats i denna rapport så ser vi ett behov av att 

analysera konsekvenserna av de förenklingar som används i modellen och vad som 

behövs för att bättre spegla de omständigheter som vi observerar i verkligheten. Det är 

till exempel nödvändigt att skilja mellan kort sikt (med befintliga kontrakt och 

ägarmönster för fordonsflottan) och en medellång och lång sikt (där kontrakten kan 

revideras). Vi drar också slutsatsen att det är viktigt att fånga rebound-effekter i 

samband med utvärderingen av politiska åtgärder som högre bränsleskatter, regler för 

bränsleeffektivitet och ändrade lastbilsdimensioner. 
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10 Diskussion 

I detta avslutande avsnitt gör vi först en sammanfattning av rapporten. Därefter punktar 

vi upp vad vi tycker är de främsta lärdomarna från projektet. Slutligen pekar vi ut några 

vägar för framtida forskning. 

10.1 Sammanfattning 

Godstransporter har under en lång tid uppvisat ökande utsläpp av växthusgaser. Sedan 

runt 2006 har utsläppen från tunga lastbilar dock varit konstanta eller till och med 

sjunkande. Detta är svårligen enbart en konjunktureffekt då den infaller för tidigt. 

Huruvida detta är ett varaktigt trendbrott är för tidigt att yttra sig om. EU-kommissionen 

anser att utsläppen från transportsektorn är högre än de borde vara på grund av en 

inkomplett prissättning, bristande forskningspolitik, ineffektiva transporttjänster, samt 

avsaknad av en integrerad transportplanering. Trots denna problembeskrivning föreslår 

kommissionen en politik som innebär att EU:s transportsektor år 2050 skulle möta ett 

pris på koldioxidutsläpp som endast är i storleksordningen en tiondel av det pris som 

antas för resten av världen. Ur ett svenskt perspektiv är detta överraskande. I Sverige 

applicerar vi en koldioxidskatt på bränsle som vida överstiger det koldioxidpris många 

andra aktörer möter, till exempel de som täcks av EU ETS. 

Ett sätt att angripa höga utsläpp av växthusgaser från godstransporter är genom 

investeringar. Till exempel har det inom EU framförts förslag om så kallade Gröna 

korridorer. I dessa korridorer ska godstransporter samlas och därmed skapas 

stordriftsfördelar och möjligheter till kostnadseffektiva inter- och sammodala lösningar. 

För att utnyttja korridorerna effektivt måste en serie komplexa koordinationsproblem 

lösas. Vi argumenterar för att kombinatorisk upphandling är ett möjligt verktyg väl 

lämpat för denna uppgift.  

En potentiellt relaterad möjlighet ligger i att elektrifiera (delar av) transportsektorn. 

Detta kan ske antingen genom en överflyttning från väg till järnväg eller genom 

elektrifierade fordon på väg. Detta lyfter frågan hur vi ska se på sådana överflyttningar 

vad det gäller utsläppsförändringar. Vi argumenterar för att svaret på frågan beror på 

den energi- och klimatpolitiska kontexten. Som politiken ser ut inom EU (inkl. Sverige) 

så ger en elektrifiering av (gods-)transportsektorn upphov till huvudsakligen pekuniära 

effekter. Dessa effekter återspeglas i befintliga marknadspriser. Även om effekten på de 

globala utsläppen av växthusgaser kommer att vara små, kan en omfördelning av 

utsläpp från övrigsektorn (där vägtransportsektorn ingår) till EU ETS (som täcker 

elproduktionen) bidra till ett kostnadseffektivt uppfyllande av EU:s klimatpolitiska mål. 

Fungerande marknader svarar på styrmedel, men det faktum att godstransport-

marknaden uppvisar en rad specifika egenskaper skulle kunna innebära att den reagerar 

annorlunda än vad andra marknader gör. Inom ramen för detta projekt har vi studerat 

detta ur en serie olika synvinklar. 

Vi har, med hjälp av en allmän-jämviktsmodell, studerat effekter av att prissätta utsläpp 

i enlighet med deras samhällsekonomiska kostnader. Modellen tillåter oss att göra detta 

för (i) vägtransporter, (ii) järnvägstransporter, (iii) luft- och sjöfartstransporter och (iv) 

tillverkningsindustrin. Vi finner bland annat att kombinationen av korrigerande avgifter 

för både väg- och järnvägsinfrastrukturen ger något större utsläppsminskningar än att 

korrigera priserna endast för väg, men mycket större utsläppsminskningar än att 

korrigera priserna endast för järnväg. Det bästa utfallet får vi om vi korrigerar 

styrmedlen så att samtliga fyra sektorer möter sina samhällsekonomiska kostnader. 
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Vi har även använt den svenska nationella godstransportmodellen SamGods för att 

beräkna effekterna på godstransporterna på väg som följer av att styrmedelsändringar 

slår på bränslepriset. Beräkningen visar på en minskning av ton-kilometer på väg med 

2,5 % om de avståndsrelaterade kostnaderna för lastbilstransporter ökar med 10 %. 

Vi identifierar emellertid också en serie problem med SamGods-modellen för dylika 

styrmedelsanalyser. Till exempel skiljer den inte mellan kort och medellång sikt vilket 

bl.a. gör det svårt att fånga rebound-effekter. Den tar inte heller hänsyn till olika typer 

av aktörer eller deras kontrakt. Modellen skiljer mellan stora, medelstora och små 

transportörer. Perfekt konkurrens antas. Den är därför inte kapabel att fånga eventuella 

trögheter i systemet som följer av marknadsmisslyckanden 

Vi ser ett behov av att analysera konsekvenserna av de förenklingar som används i 

modellen och vad som behövs för att bättre spegla de omständigheter som vi observerar 

i verkligheten. Det är till exempel nödvändigt att skilja mellan kort sikt (med befintliga 

kontrakt och ägarmönster för fordonsflottan) och en medellång och lång sikt (där 

kontrakten kan revideras). 

Slutligen studerar vi frågan om huruvida godstransportmarknaden svarar på styrmedel 

så som förväntat utifrån ett mer teoretiskt nationalekonomiskt perspektiv. Angreppet är 

att analysera huruvida vi har anledning att tro att det finns marknadsmisslyckanden på 

godstransportmarknaden och om och i så fall hur dessa kan hindra styrmedel från att 

fungera som det är tänkt. 

Vi identifierar en serie kandidater; närvaron av marknadsmakt, asymmetrisk 

information (inklusive split incentives-problem), kollektiva varor samt andra externa 

effekter än de som följer av utsläpp av växthusgas. Vi noterar att samtliga dessa finns på 

marknaden för godstransporter och att de i större eller mindre grad leder till 

ineffektivitet generellt. I viss mån kan de också utgöra hinder för styrmedlens verkan – 

åtminstone på kort sikt. Däremot kan vi svårligen se att det är några större problem på 

lite längre sikt eller att problemen skulle vara särskilt stora på godstransportmarknaden 

jämfört med de flesta andra marknader. 

Detta gäller samtliga kandidater utom externa effekter. Vi noterar att, även om vi helt 

lämnar växthusgaser därhän, så möter tung trafik på både väg och järnväg i genomsnitt 

för svag styrning. Följaktligen blir fraktvolymerna högre än vad som skulle vara fallet 

om dessa kostnader fullt ut internaliseras. Som ett resultat blir energiförbrukning och 

utsläpp av växthusgaser också ineffektivt stora även om dessa var för sig hanteras av 

korrekt kalibrerade instrument. Närvaron av externa effekter på en marknad är förvisso 

ett marknadsmisslyckande. I det här fallet har samhället dock tämligen god information 

om existensen och nivåerna på externaliteterna. Att de inte fullt ut fångas av den 

befintliga styrmedelsarsenalen är därför snarare ett politikmisslyckande än ett 

marknadsmisslyckande. Vi kan heller inte utesluta att prissättningen är medvetet valt, 

t.ex. kanske en fullt internaliserande prissättning inte bedöms hållbar utifrån ett 

internationellt konkurrenskraftsperspektiv. 

Relaterat till frågan om asymmetrisk information diskuterar vi kontraktsutformning i 

allmänhet och split incentives i synnerhet. Vår slutsats är att kontraktsutformningen är 

viktig för hur risk och incitament till t.ex. bränslereducerande åtgärder fördelas. I många 

fall är det omöjligt att skriva kontrakt som leder till en optimal fördelning utan man får 

nöja sig med en ”second-best”-lösning. 

Bränsleklausuler är av särskilt intresse. De kan nämligen tänkas fungera som ett ”filter” 

mellan styrmedel och åkare då de ger åkaren kompensation för bränsleprisförändringar. 
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En högre skatt på bränslet skulle då kunna övervältras på kund, och delar av de 

incitament som skatten var tänkt att ge skulle försvinna. Detta vore allvarligt ur policy-

synpunkt eftersom bränsleklausuler är ganska allmänt förekommande. I praktiken 

grundas emellertid kompensationen i dessa på en schablonmässig bränsleförbrukning. 

Eftersom den faktiska bränsleförbrukningen betalas av åkaren möter han nu fortfarande 

fulla incitament att anpassa sig till en ökad bränsleskatt. I Sverige har vi således inte 

anledning att tro att bränsleklausuler, som de vanligen utformas här, kommer att 

”filtrera” bort åkarens incitament. 

Då kontraktensutformningen är viktig för utfallet på marknaden så har vi genomfört en 

enkät för att skapa en bättre förståelse för hur utformningen ser ut på den svenska 

godstransportmarknaden. Kontrakten reglerar normalt t.ex. priser, destinationer och risk 

men kan också innehålla miljörelaterad faktorer t.ex. bränsleklausuler. Vår under-

sökning tyder på att dryga 60 % av kontrakten har en bränsleklausul. Svaren visar att 

47 % av de svarande har bränsleklausuler i alla sina kontrakt. 20 % uppgav att ingen av 

deras kontrakt innehåller någon bränsleklausul. 

Efterfrågan på EURO-klassade fordon är en annan faktor som rör miljön (dock inte 

direkt utsläpp av växthusgaser). Cirka 38 % har uppgett att de har krävt höga EURO-

klasser från sina transportörer. Motsvarande siffra för att kräva sparsam körning är 

endast ca 19 %. 

Enkätresultaten indikerar vidare att företag med långsiktiga kontrakt tenderar att ha en 

starkare relation med sin transportleverantör och även ställer miljökrav i större 

omfattning. En möjlig förklaring kan ligga i att gemensamma initiativ för att förbättra 

miljöprestandan ofta är tids- och resurskrävande, så möjligheterna att arbeta med dessa 

frågor kräver en viss stabilitet i relationen och tid att faktiskt genomföra 

förbättringsarbetet. 

Slutligen har vi, med hjälp av intervjuer, studerat drivkrafterna bakom frivilliga klimat-

åtgärder inom godstransportsektorn. Företagen som ingår i vår studie nämner vikten av 

att ses som en ansvarstagande aktör i samhället, goodwill och att klimatarbetet 

engagerar medarbetarna som motiv för att vidta klimatåtgärder. De säger också att 

åtgärderna även leder till logistiska och ekonomiska effektiviseringar. Kommuner ges 

som exempel på kunder som ställer högre miljökrav. 

Med en oberoende certifiering kan miljöarbetet bli mer transparent och visa vad 

företagen faktiskt uppnår och därmed blir anspråken också mer trovärdiga. Mer 

trovärdig information kan skapa dubbla drivkrafter att minska utsläppen från 

godstransporterna. För det första kan det bli mer intressant för kunderna att betala mer 

för en tjänst som kan visas vara klimatmässigt bättre. För det andra kan en objektiv 

mätning göra det lönsammare för företagen att vidta ytterligare åtgärder om 

mätningarna ökar efterfrågan. 

Ovanstående certifiering skulle vara ett sätt för företagen att signalera till sina kunder att 

de verkligen löser ett additionalitetsproblem – alltså att de åtgärder de vidtar går utöver 

vad de skulle gjort i vilket fall som helst. Motsvarande problem med additionalitet 

uppstår ofta i samband med statliga stöd riktade mot vissa åtgärder, t.ex. sådana som 

kan minska utsläppen av växthusgaser. Problemet är huruvida dessa åtgärder skulle ha 

genomförts även utan stöd. Om så vore fallet bidrar inte stödet till något utöver en 

förmögenhetsöverföring. Vi har studerat additionaliteten hos så kallade KLIMP-bidrag. 

Även om vårt fokus ligger på hur additionalitet kan fångas, så finns det ett direkt bidrag 

då en del av KLIMP-bidragen gått till transportnära investeringar. Vi visar att KLIMP-

bidragens additionalitet är ungefär 60 %. Det vill säga, för ett projekt som beviljas 
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KLIMP-bidrag är sannolikheten 60 % högre att det genomförs än om det inte hade fått 

bidrag. 

10.2 De viktigaste lärdomarna 

Innan vi avslutar denna rapport med ett par förslag på vägar framåt så låt oss punkta upp 

de viktigaste lärdomarna från projektet: 

 

 Under en heltäckande klimatpolitik speglar marknadspriserna all relevant 

information och om det inte finns andra marknadsmisslyckanden så kommer 

marknaden på ett effektivt sätt hantera klimatfrågan. Ovanstående påverkar även 

vilka poster som ska ingå i en samhällsekonomisk bedömning. 

 Givet det klimatpolitiska system som finns i EU (och således Sverige) leder en 

minskning av utsläpp av växthusgas från godstransportsektorn inte till någon 

minskning av globala utsläpp med mindre än att det uppstår indirekta effekter på 

utsläpp utanför EU. 

 En överflyttning av godstransporter från (fossilbränslebaserad) väg till 

(elbaserad) järnväg kan ändå vara klimatpolitiskt motiverad, då det – på grund 

av prisskillnader för utsläpp i de båda systemen – resulterar i lägre kostnader för 

att nå ett givet utsläppsmål.  

 På godstransportmarknaden finns flera marknadsmisslyckanden som påverkar 

hur den svarar på ekonomiska klimatstyrmedel. 

 Nivån på de befintliga instrumenten som helhet, dvs. inte bara de riktade mot 

CO2-utsläpp, är för närvarande under – och i vissa fall långt under – vad som 

skulle vara effektiva nivåer. Följaktligen kommer energiförbrukning och CO2-

utsläpp också vara ineffektivt hög. 

 I delar av godstransportmarknaden har vi anledning att misstänka att det finns 

aktörer med marknadsmakt. Dessa aktörer svarar på ekonomiska styrmedel i en 

lägre omfattning än de på en konkurrensmarknad. 

 Bränsleeffektivisering och liknande kräver kunskap. Kunskap är en kollektiv 

vara. Därmed kommer privata aktörer investera för lite i att ta fram ny sådan 

kunskap, vilket motiverar statligt finansierad forskning där resultaten blir 

tillgängliga för alla. 

 Kontraktsstrukturen på godstransportmarknaden påverkar hur den svarar på 

ekonomiska styrmedel. Kontrakt som ger korrekta incitament för att minska 

bränsleförbrukningen är ofta svåra att designa på grund av asymmetrisk 

information. Detta skapar ett avvägningsproblem mellan incitament, risk och 

transporttjänstens värde likväl som split incentives.  

 Vi finner ingen anledning att tro att problemen relaterade till marknadsmakt, 

kollektiva varor respektive asymmetrisk information är av särskild svår karaktär 

på godstransportmarknaden jämfört med andra marknader. 

 En stor del – drygt 60 % – av godstransportkontrakten innehåller bränsle-

klausuler. Dessa möjliggör att längre kontrakt skrivs. Beroende på utformning så 

kan bränsleklausuler hindra transportutföraren från att möta de incitament som 

styrmedlen ger. Som de normalt utformads i Sverige uppstår inte det problemet. 

 Flera transportföretag uppger att de vill utveckla mindre klimatbelastande 

godstransporter. Företag som har långa kontrakt med sina transportleverantörer 

tenderar till att ställa högre miljökrav.  

 Det är svårt för ett transportföretag att på ett trovärdigt sätt visa för kund att det 

har vidtagit klimatåtgärder som faktiskt har haft inverkan, dvs. åtgärder som går 



 

VTI rapport 831 57  

utöver vad de skulle gjort även utan klimathänsyn. Detta kan minskas genom en 

tredjepartskontrollerad certifieringsprocess. 

 Liknande problem återfinns för statliga investeringsstöd t.ex. KLIMP inom 

klimatområdet i frågan huruvida en investering inte skulle ha genomförts även 

utan stöd. Det finns ekonometriska metoder för att testa detta – vi applicerar en 

sådan på just KLIMP-stöden och finner en additionalitet på cirka 60 %. 

 Tidsvärden för godstransporter är potentiellt viktiga i samband med analyser av 

klimatstyrmedel eftersom det ofta finns en avvägning mellan snabb leverans och 

utsläpp. Vi har prövat möjligheten att genom att kombinera varuflödesundersök-

ningen och SamGods beräkna godstidsvärden för fyra varugrupper; jordbruks-, 

skogs-, gruv-, respektive tillverkade produkter. 

 Med hjälp av en allmän jämviktsmodell kan vi beräkna effekterna av CO2-

prissättning på ett sätt som beaktar viktiga återkopplingar och beroenden mellan 

olika delar av ekonomin. Ju fler sektorer som täcks av en sådan prissättning 

desto bättre för välfärden. Att enbart korrigera järnvägens priser t.ex. via 

banavgifter, ger relativt små effekter. Att kombinera detta med korrekt 

prissättning på väg ger större effekter. 

 Rebound-effekter är av stor vikt för utvärderingen av klimatstyrmedel mot 

godstransportsektorn. 

 Med hjälp av SamGods har vi studerat effekten av en 10-procentig ökning av de 

avståndsbaserade kostnaderna. En dylik leder till en minskning av ton-kilometer 

på väg med 2,5 % 

 SamGodsmodellen har svårt att fånga en del av de omständigheter som berörts 

ovan. Till exempel är den illa lämpad att behandla skillnader mellan kort och 

lång sikt, en utvecklingspotential som det är angeläget att realisera. 

10.3 Framtida forskning 

Under ett projekts gång dyker det alltid upp en serie spännande frågor som måste 

lämnas till senare. Så även i detta fall. Här vill vi bara avsluta denna rapport med att 

nämna ett fåtal av dessa möjliga vägar för framtida forskning. 

I introduktionen såg vi en stabilisering/minskning i godstransporternas klimatutsläpp 

som började för tidigt, runt 2006, för att bara vara konjunkturdriven. Den kan vara en 

priseffekt t.ex. som en följd av ökade skatter och/eller råoljepriser, men den kan också 

bero på en vilja hos konsumenterna att köpa miljövänligare lösningar. Den första 

uppenbara frågan blir förstås, vad är det vi ser? Hur kan detta mätas? Och, om effekten 

är konsumentdriven, hur sprids incitamenten i strukturen? 

I introduktionen såg vi också att de lätta lastbilarna fortfarande ökar sina utsläpp. Det 

skulle därför vara intressant att studera denna delmarknad i närmare detalj. Vad beror 

denna utveckling på? Är det överflyttning från tunga till lätta lastbilar som driver, eller 

är det nya användningsområdet för de lätta lastbilarna? 

Vi noterar vidare att det finns företag som ställer större miljökrav t.ex. KNEG. Vi ser 

också ett samband mellan de som ställer högre miljökrav på sina transportleverantörer 

också har längre avtal. Detta reser flera frågor. Särskilt, förstås, varför? Men också; vad 

är hönan och vad är ägget? Hur kan effekterna mätas? Här skulle man vilja gå vidare 

både med mer intervjuer/enkäter men också med att försöka skapa en teoretisk 

förståelse.  

Vi har kommit en bit på vägen för att förstå hur kontrakten i godstransportsektorn 

påverkar hur incitament allokeras och hur styrmedel sipprar ner till berörda parter. Här 
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finns emellertid fler studier att göra. Särskilt intressant vore det att gå vidare med 

bränsleklausulens funktion. Hur ser det ut i en internationell kontext? Kan vi utforma 

klausulerna bättre ur ett incitamentsperspektiv? Kan det vara så att klausulen faktiskt 

överkompenserar transportutförarens? 

Frågan om additionalitet och frivilliga klimatåtgärder är också spännande. Hur kan man 

lösa den? Vi föreslår ett tredjepartsbaserat certifieringssystem – hur skulle ett sådant se 

ut? Vad blir konsekvenserna av olika utformning? Finns det bättre metoder? 

Vi har i dagsläget dålig kunskap om godstransportsystemets priskänslighet. Vi har bara 

grova skattningar. Särskilt viktigt är att få en bättre förståelse för skillnader mellan kort 

och lång sikt. Här spelar en vidareutveckling av SamGods en central roll. Bland annat 

fångar modellen inte fullt ut godsefterfrågan. Vad gäller priskänslighet och den 

överflyttning mellan transportslag som kan ske bör även sjöfart, som vi definierat bort 

inom ramen för detta projekt, beaktas. För sjöfart, och flyg, är det än tydligare att 

Sverige inte har rådighet över all styrmedelsutformning. 

Vi har i denna rapport betonat vikten av att ta hänsyn till EU:s energi- och klimatpolitik 

när man analyserar den svenska godstransportmarknaden. En liknande fråga har vi bara 

nämnt i förbigående (se t.ex. Figur 10). Nämligen att den fria rörligheten inom EU gör 

att de löneskillnader vi ser mellan åkare från olika EU-stater är mycket större än 

skillnaderna i styrmedelsnivåer. Detta leder till frågan i vilken mån ensidig svensk 

styrning kan ha någon kraftfull effekt. 
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