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Kort om denna rapport
Detta är den fullständiga versionen av rapporten ’Vägval 2030 - Färdplan för
snabbomställning till HÅLLBARA persontransporter’. Rapporten är framtagen av BTH i
samarbete med projektpartners inom GreenCharge. En kortversion finns på
www.bth.se/sustaintrans.
Deltagande organisationer
Se rapportens baksida för en översikt över GreenCharge-partners våren 2015.
Omslagsillustration
Stefan Borell
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Förord av Minoo Akhtarzand
Hållbarhetsfrågorna med sin koppling till samhällets behov av en god livs- och
arbetsmiljö är bland det viktigaste som världen har att hantera. Samtidigt
kräver ett hållbart samhälle att vi alla oavsett grupp eller organisationstillhörighet ställer upp, tar ansvar och bidrar till utvecklingen. Genom åren har
jag både som enskild individ i samhället och som ansvarig för olika
organisationer inom näringslivet och den offentliga sektorn sett som mitt
ansvar att vara med och engagera mig i frågor och arbeten som rör hållbarhet.
Dessutom har min övertygelse förstärkts när jag ser att bland annat det ökade
fokuset på frågorna och utvecklingen under de senaste åren har utmynnat i ett
ambitiöst klimatavtal i Paris. Många företag driver sedan decennier tillbaka
omfattande utvecklingssatsningar för mer hållbara framtidslösningar - inte
minst fordonsbranschen. Dessa satsningar har stor betydelse för transportinfrastrukturens framtid. Idag är tillgången till ett välfungerande och hållbart
transportsystem av avgörande betydelse för samhällsutveckling och tillväxt inte minst med tanke på att vi lever och verkar inte bara lokalt utan regionalt,
nationellt och internationellt. I detta avseende ser jag satsningar och införande
av elfordon som ett viktigt steg in i framtiden.
Som tidigare generaldirektör för Banverket har jag kunnat konstatera vikten av
spårburen trafik för samhällsutvecklingen. Framför allt blev jag medveten om
samhällets behov av att ha ett samverkande och transportslagsövergripande
trafiksystem, där alla fyra transportslagen, vägar, järnvägar, sjöfart och flyg är
med och bidrar på ett hållbart sätt. Därför är jag mycket glad över att under
perioden 2010-2016 som landshövding i Jönköpings län ha haft förmånen att
tillsammans med andra eldsjälar driva på dessa frågor inom länet och i vissa
avseenden även utanför länets gränser. Jönköpings län var först i landet med att
i februari 2011 etablera ett samverkansråd, Klimatrådet, med ambitionen att
vara en pådrivande och koordinerande kraft i utvecklingen av energi- och
klimatarbetet i länet. Rådets 50 organisationer med hundratals engagerade
personer antog bland annat den mycket ambitiösa visionen om att senast 2050
bli ett så kallat plusenergilän (=nettoexportör av förnybar energi). Men rådet
enades även kring målet om att ha fossilfria och hållbara transporter till 2020.
Inom ramen för detta arbete växte många innovativa hållbarhetsprojekt fram.
Ett av dessa projekt stack ut, ”Påskynda och säkerställa införandet av mer
energieffektiva persontransporter i Småland och Blekinge”, som resulterade i en
stärkt uppslutning kring elfordonsprojektet GreenCharge som tidigare hade
initierats av CGI Sverige, Blekinge Tekniska Högskola och Miljöfordon Sverige.
År 2012 blev jag tillfrågad och tackade ja till att leda styrgruppen för hela
GreenCharge-projektet. Projektet blev på många sätt helt unikt, aldrig förr hade
en hel landsände mobiliserats i en sådan utsträckning i ett projekt för att driva
på omställningen inom biltransportsektorn. GreenCharge samlade 25
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kommuner, fyra länsstyrelser, landsting, och akademi från Småland och
Blekinge samt lokala, regionala, nationella och internationella företag från hela
Sverige. Under projekttidens gång blev vi i projektets ledning, jag som
styrgruppsordförande och projektledningen, också tillfrågade om att samordna
merparten av Sveriges offentliga satsningar inom elfordonsområdet.
Hösten 2015 avslutades den första fasen av GreenCharge med starka resultat
både inom forskning och praktiska demonstrationer. Och nu kan vi med glädje
konstatera att den sista stora pusselbiten i projektet, Färdplansrapporten, är på
plats. Jag är övertygad om att arbetet med denna rapport har alla
förutsättningar att ytterligare påskynda hållbarhetsutvecklingen inom
fordonssektorn, långt bortom sydöstra Sverige. Jag är mycket stolt och glad att
ha haft förmånen att vara delaktig i detta fina projekt. Jag vill därför passa på att
tacka alla i projektet, styrgruppen och projektpartners som med sitt
engagemang och sina starka insatser har bidragit till att elfordonsprojektet
GreenCharge har drivits framåt till ett lyckat resultat. Men mest av allt vill jag
framföra ett stort tack till projektledningen, med ansvar för forskningen,
demonstrationerna samt administrationen av projektet. Jag tar nu med mig
dessa erfarenheter i mitt fortsatta engagemang kring hållbarhetsfrågor i mitt
nya län. Det är genom samverkan, ansvarstagande och kraftsamling likt det som
karaktäriserar GreenCharge som vi kan skapa förutsättningar för att lyckas med
att nå hållbarhet i transportsystemets olika sektorer.
Västerås, april 2017
Minoo Akhtarzand, Landshövding i Västmanlands Län
(f.d. Landshövding i Jönköpings Län)
Styrgruppsordförande GreenCharge fas 1 – 2012-2015
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Författarnas förord
Blekinge tekniska högskola (BTH) har varit en central aktör i framväxten av ett
nytt tvärvetenskapligt forskningsområde – Strategisk hållbar utveckling – och
anses av flera oberoende sakkunniga som internationellt ledande inom detta
område. I en fortgående internationell samverkan mellan forskare och praktiker
utvecklas bland annat en grundläggande metodik för strategisk hållbar
utveckling (eng. Framework for Strategic Sustainable Development; FSSD).
Denna metodik har visat sig kunna ge stöd åt olika aktörer att koppla ihop det
lilla med det stora och det kortsiktiga med det långsiktiga, för att på så sätt
hjälpa olika discipliner och sektorer att samverka effektivt för koordinerad och
strategisk förändring till hållbarhet. FSSD föreföll därför som en lämplig grund
för det färdplansarbete som presenteras i denna rapport. Insikten om att
snabbomställningar av olika samhällssystem behövs ökar bland såväl forskare
som politiker och andra beslutsfattare. Den globala hållbarhetsutmaningen blir
alltmer akut och det finns ett stort driv i den pågående icke hållbara
utvecklingen. Det senare gäller inte minst inom transportsektorn. Trots vissa
andra framsteg är utsläppen av klimatpåverkande gaser fortfarande höga från
denna sektor och den bidrar fortfarande starkt även till andra
hållbarhetsutmaningar.
För sju år sedan inledde några organisationer i Småland och Blekinge en
samverkan kring att utifrån elfordonssystem underlätta och stötta en snabbare
regional omställning till fossilfria och hållbara transporter. Tre personer fick
huvudroller och kan ses som grundare till den unika regionala mobilisering som
följde under namnet GreenCharge. Initiativet kom från CGI Sveriges Bengt-Åke
Claesson som fick ansvar för uppbyggnad av affärsnätverket. BTH blev utsedd
till huvudman med Henrik Ny som BTHs projektledare med speciellt ansvar för
forskningsdelen och Jonas Lööf från Miljöfordon Sverige blev utsedd till
operativ projektledare med ansvar för de praktiska demonstrationerna. Senare
tillkom Andreas Olsson från Länsstyrelsen i Jönköpings län som drev en viktig
förstudie och blev ansvarig för administrativ samordning. BTH såg ett stort
värde i att använda GreenCharge som en fallstudie av hur transportsektorns
omställning till fossilfrihet och hållbarhet kan påskyndas. Till detta arbete knöts
utöver forskningsprojektledaren flera doktorander och professorer.
Denna färdplansrapport är ett resultat från GreenCharge fas 1 (2011-2015)
samt från efterföljande kompletterande forskning och skrivarbete (2015-2017).
Den bygger på ett femtiotal andra rapporter, artiklar och avhandlingar från de
olika delprojekten inom GreenCharge och de regionala demonstrationer .
Genom analyser och simuleringar lyfter rapporten fram exempel på lämpliga
vägval för en snabbomställning till fossilfria och hållbara persontransporter i
sydöstra Sverige. I fokus ligger vad som krävs för nå hela vägen till
hållbarhet snarare än prognoser om vad som troligen kommer att hända.
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Vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit till GreenCharge i allmänhet
och denna färdplansrapport i synnerhet. Tack till Bengt-Åke Claesson och Jonas
Lööf för deras stora insatser som medgrundare av GreenCharge och
huvudaktörer under hela projekttiden. Tack också till Magnus Lindström från
CGI Sverige och den nu tyvärr avlidne Johnny Lilja från Energikontor Sydost och
sedermera Karlskrona Kommun som också var mycket pådrivande ända från
den tidiga uppbyggnadsfasen av GreenCharge. Vi vill också tacka Andreas
Olsson från Länsstyrelsen i Jönköpings Län som har varit ett oumbärligt stöd för
finansieringsarbetet, forskningen och projektets fullbordan. Oumbärligt var
också det stora engagemanget och stödet från Minoo Akhtarzand, dåvarande
landshövding i Jönköpings Län, och den styrgrupp som hon ledde på delegation
från BTH.
För bra samarbete och stöd från utbildningssidan tackar vi Björn Stille, Jan
Björkman och Berthel Sutter samt de många studenter som har bidragit med
sina projekt- och examensarbeten. Tack till Tobias Larsson från BTH, Louise
Trygg från Linköpings universitet, Sigvald Harrysson från Copenhagen Business
School/Innoventum och Daniella Johansson från Energikontor Sydost för ett
starkt vetenskapligt stöd. Stort tack till Stefan Nilsson från MFS samt Mats
Löfdahl och Maria Barrio, BTH, för stödet kring reportage, presskontakter,
marknadsföring och strategisk projektutveckling. Vi är också mycket
tacksamma för stora insatser från flera andra vid BTH. Hit hör rektor och
projekthuvudman Anders Hederstierna, marknadschef Sofia Moestedt
Westerberg, pressansvarig Margareta Ahlström, ekonomerna Marta Nilsson och
Agneta Ringsby samt Eva-Lisa Ahnström från Grants Office.
Vi vill slutligen tacka energimyndigheten, BTH, Miljöfordon Sverige, CGI Sverige,
landstingen, länsstyrelserna och regionförbunden i Småland och Blekinge samt
kommunerna och företagen för finansieringen av arbetet.
Karlskrona, april 2017
Henrik Ny, universitetslektor vid BTH,
medgrundare till GreenCharge och projektledare för
forskningsdelen 2011-2015
Sven Borén, doktorand vid BTH
Lisiana Nurhadi, doktorand vid BTH
Jesko Schulte, doktorand vid BTH
Karl-Henrik Robèrt, professor vid BTH
Göran Broman, professor vid BTH
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Viktiga definitioner och förkortningar
ABCD-procedur. Den procedur inom FSSD som vägleder samskapande av
visioner och strategier enligt ett backcastingtänkande (A=En hållbar vision,
B=Nuläge i förhållande till visionen, C=Möjliga åtgärder för att överbrygga gapet
mellan nuläge och vision, D=Prioritering av åtgärder till en strategisk plan för
överbryggande av gapet).
Användningsfas. Den del av en produkt eller tjänsts värdekedja
(värdekedjelivscykel) där produkten/tjänsten används.
Avfallshanteringsfas (Avf). Den del av en värdekedjelivscykel där avfall
sorteras och sluthanteras (oftast via återanvändning, återvinning, förbränning
eller deponering).
Backcasting. Att utgå från ett framtida mål, studera nuläget i förhållande till
detta mål, och fråga sig vad som behöver göras för att nå målet.
Batterielfordon. Fordon med elektrisk drivlina som ombord lagrar sin
framdrivningsenergi i ett batteri.
Bilpool. En biltjänst som mot ett abonnemang och en förbrukningsavgift ger
tillgång till bil. Inom GreenCharge har detta begrepp antagits motsvaras av det
engelska ordet car pooling. Under slutgranskningen av denna rapport har det
dock framkommit att det som på svenska kallas bilpool på engelska heter car
sharing medan car pooling motsvaras av ordet samåkning. I denna
färdplansrapport används dock genomgående begreppet bilpool i den svenska
betydelsen.
Biobränsledrivna fordon. Fordon som främst drivs med biodrivmedel (t.ex.
etanol- och biogashybrider och konverterade etanol- och biogashybrider).
Bio Energy Carbon Capture and Storage (BECCS). En
koldioxidinfångningsteknik som ger nettonegativa utsläpp genom att
kombinera bioenergikraftverk och CCS så att förnybart baserade
koldioxidutsläpp avskiljs från rökgaserna, tas ur kretsloppet och pumpas ner i
berggrunden.
Biokolteknik. En kombinerad koldioxidinfångnings- och
jordförbättringsmetod. Principen är att trä bränns under syreunderskott och att
de förkolnade resterna grävs ner i jorden som sedan kan hålla kvar kolet under
tusentals år.
Blekinge tekniska högskola (BTH).
Bränslecellselfordon (eng = Hydrogen Fuel Cell vehicles - HFC). Fordon
med elektrisk drivlina som ombord lagrar sin framdrivningsenergi i kemisk
form (t.ex. etanol, biogas, vätgas) och omvandlar den till el via en bränslecell.
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Business Model Canvas (BMC). Ett verktyg för framtagande av affärsmodeller.
Carbon Capture and Storage (CCS). En koldioxidinfångningsteknik som går ut
på att avskilja koldioxid (oftast ur rökgaser från fossilbränsledrivna kraftverk)
och pumpa ner den i berggrunden.
CO2-ekvivalenter. Utsläpp av växthusgaser omräknade till vad de motsvaras
av i koldioxidutsläpp (mäts i oftast g, kg eller ton).
Elhybridfordon. Fordon som drivs av el som genereras ombord med en
förbränningsmotor och en generator. Har ett mindre batteri. Kan ej laddas via
elnätet.
Forecasting. Att baserat på historik och nuläge försöka förutspå framtiden.
Fossilfritt system. Ett system som är helt fossilfritt. Detta kan beroende på
systemgränserna avse hela eller delar av värdekedjelivscykeln.
Fossiloberoende system. I enlighet med aktuella utredningar innebär detta ett
system som till 80 procent har ersatt fossila bränslen med förnybara.
Fossilbränsledrivna fordon. Fordon som främst drivs av bensin eller diesel.
Hållbarhet. Att något kan bestå över tid.
Hållbarhetseffektindikatorer. Indikatorer för ett systems eller en
transportlösnings hållbarhetseffekter (t.ex. växthusgasutsläpp, ytanvändning,
etc).
Hållbarhetsprinciper (HP). Principer inom FSSD som definierar hållbarhet.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Internationell
expertpanel med klimatforskare som sammanställer forskning om klimatfrågan
och ger ut regelbundna rapporter om utvecklingen.
Koldioxidinfångning. Att minska halten av växthusgasen koldioxid i
atmosfären på teknisk väg. Exampel på sådana tekniker är biokolsteknik, CCS
och BECCS.
Konverterade biobränsledrivna fordon. Fossilbränsledrivna fordon som har
konverterats till biobränsledrift (t.ex. konverterade etanol- och
biogashybridfordon).
Konverterade laddhybridfordon (eng = Converted Plug in Vehicles - C
PHEV). Fossilbränsledrivna fordon som har konverterats till fordon som har
både förbrännings- och eldrivlina och kan laddas från elnätet.
Laddbara fordon. Alla fordon som kan laddas med el från elnätet (inkl.
batterielbilar, laddhybrider och konverterade laddhybridfordon).
Laddhybridfordon (eng = Plug in Hybrid Vehicles - PHEV). Fordon som har
både förbrännings- och eldrivlina, batteri ombord, samt kan laddas från elnätet.
Livscykelanalys (LCA). En analys som sammanställer utvalda
hållbarhetseffekter för en produkt eller tjänsts värdekedjelivscykel.
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Livscykelkostnad. Detta ord används delvis inkonsekvent i litteraturen. I
denna rapport avses den totala kostnaden under en tidsperiod (oftast ett år) för
de aktiviteter som ingår i en produkt eller tjänsts värdekedjelivscykel.
Livscykelkostnadsanalys (LCC). En analys som sammanställer utvalda
kostnadseffekter för en produkt eller tjänsts värdekedjelivscykel (ibland
används även LCC för att beteckna en total ägandekostnadsanalys).
Marknadsindikatorer. Antalet av olika alternativa produkter och tjänster på
marknaden (t.ex. antalet biobränsledrivna resp. laddbara fordon ett visst år).
Metodik för strategisk hållbar utveckling (eng = Framework for Strategic
Sustainable Development - FSSD). En metodik avsedd att stödja företag,
kommuner och andra organisationer i att bidra till samhällets utveckling till
hållbarhet på ett sätt som stärker den egna organisationen.
Miljöbilar. Fordon som uppfyller Sveriges officiella miljöbilsdefinition för
skattebefrielse (enligt Vägtrafikskattelagen SFS 2006:227). Detta innebär i
princip att registreringsbeviset vid blandad körning ska ange (i) för bensin- och
dieselbilar ett maximalt växthusgasutsläpp på 95 gram + 0,0457 x (bilens
tjänstevikt - 1372), (ii) för etanol- och gasbilar en högsta utsläppsnivå på 150
gram + 0,0457 x (bilens tjänstevikt - 1372) eller (iii) för elbilar och laddhybrider
en energianvändning på högst 37 kWh per 100 km vid eldrift.
Orsakssambandsdiagram (eng = Causal Loop Diagram – CLD). Grafisk
översikt över ett systems delar och hur de påverkar varandra.
Persontransportbehov. Här definieras detta som en kombination av en
folkmängd och dess genomsnittliga årliga transportsträcka. Mäts i
personkilometer (produkten av antalet personer och hur långt de i genomsnitt
transporterar sig per år).
Persontransportlösning. Olika tjänster som tillsammans tillfredsställer
persontransportbehovet (t.ex. bil som huvudfärdmedel, kompletterande
biltjänster, kollektivtrafik och cykling/gång).
Produkt- eller tjänstelivscykel. De faser en produkt eller tjänst går igenom
under den tid de befinner sig på marknaden (inkl. etableringsfas, mognadsfas
och avvecklingsfas).
Produkt- och tjänstesystem (PSS). En kombination av fysiska produkter och
tjänster som levereras till en slutkund som en del av ett helhetserbjudande.
Tyngdpunkten kan ligga antingen åt produkt (t.ex. en prviatägd bil) eller
tjänstehållet (t.ex. en bilpoolstjänst) eller någonstans emellan (t.ex. en
tjänstebil).
Resiliens. Ett systems motståndskraft mot störningar.
Scenario. Beskrivning av en framtida situation och/eller en utvecklingsväg till
en framtida situation från ett givet utgångsläge.
Simulering. Beräkningar av hur ett system uppför sig under vissa givna
förutsättningar.
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Slutkund. Den kund som en produkt- eller tjänst är avsedd för.
Strategisk livscykelanalys (SLCA). Ett verktyg för en relativt grov och snabb
livscykelanalys informerad av FSSD:s hållbarhetsprinciper.
Supermiljöbil. Enligt Sveriges officiella definition är supermiljöbilar
personbilar som uppfyller EU:s senaste avgaskrav, Euro 5 eller Euro 6, och som
dessutom inte släpper ut mer än 50 gram koldioxidekvivalenter per kilometer
ur avgasröret (tailpipe) vid blandad körning (se t.ex.
www.miljofordon.se/fordon/vad-ar-miljobil). Bilarna måste också vara
typgodkända i Sverige och nyinköpta.
Systemanalys. Studie av ett systems delar och hur de beror av varandra (här
används ofta orsakssambandsdiagram och datormodeller för att beskriva
systemet).
Systemdynamik. Studie av ett systems beteende över tiden (jfr. simulering).
Systemgräns. Gränsen mellan ett system och dess omgivning (avgör t.ex. vad
som ingår och inte ingår i en systemanalys).
Total ägandekostnad (eng = total cost of ownership – TCO). Total livscykelkostnad för ägaren av en produkt eller tjänst under hela användningstiden.
Utsläppskompensering. Att kompensera för utsläpp i ett sammanhang genom
att minska utsläpp i andra sammanhang. Ett exempel är investering (via köp av
utsläppsandelar) i förnybar energi som tränger undan fossil energi.
Utvinning till distributionsfas (UtD). Den del av en produkts- eller tjänsts
värdekedjelivscykel som innefattar alla aktiviteter från ursprunglig utvinning
från berggrund eller naturen till distribution till slutkunden.
Värdekedjelivscykel (i miljösammanhang oftast kallad bara ’livscykel’). De
aktiviteter som ingår i en produkt eller tjänsts värdekedja från ’vaggan’ till
’graven’(inkl. aktiviteter i utvinnings- och distributionsfas, användningsfas samt
återvinnings- och avfallshanteringsfas).
Växthusgaser. Samlingsnamn på gaser som bidrar till växthuseffekten och som,
om de tillåts öka i koncentration i atmosfären, bidrar till ökad växthuseffekt.
Koldioxid, lustgas, metan, vattenånga, ozon och freoner är viktiga exempel på
växthusgaser.
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Sammanfattning
Bakgrund, syfte och metod

Transportsektorns beroende av fossila bränslen är en av de största
utmaningarna i en omställning till ett klimatneutralt och hållbart samhälle.
Denna färdplansrapport syftar till att undersöka hur elfordonssystem kan
bidra till en snabbomställning till hållbara persontransporter i Småland
och Blekinge, samt till att presentera en metodik för vägledning av
liknande snabbomställningsarbete i andra regioner och samhällssektorer.
Detta arbete har övergripande vägletts av en vetenskapligt framtagen och
beprövad metodik för strategisk hållbar utveckling (eng. Framework for
Strategic Sustainable Development – FSSD). Specifikt ges svar på fyra
forskningsfrågor som struktureras i relation till de fyra delsystemen ’Politik och
styrmedel’, ’Användare och marknad’, ’Fordon och infrastruktur’ samt ’Energi
och material’ (Figur S1).

Fråga 1. Hur skulle en hållbar vision för persontransporter i
Småland och Blekinge kunna se ut?

Politik och styrmedel. Politiker samplanerar transportsektorn med andra
samhällssektorer och med annan markanvändning för att inte bryta mot FSSD:s
grundläggande hållbarhetsprinciper.
Användare och marknad. Användarna har cykling och gång som
förstahandsval där det är möjligt och funktionellt, med kollektivt resande och
biltjänster som komplement. Där cykling och gång inte är rimligt är kollektivt
resande och biltjänster förstahandsval. Egen bil används där alternativen inte är
funktionella, till exempel i glesbefolkade områden utan kollektivtrafik.
Fordon och infrastruktur. Här dominerar elfordonssystem. Sluttillförseln av el
sker genom batterier och/eller bränsleceller och/eller elvägar.
Energi och material. Primärenergin för generering av el och bränslen är
förnybar och hållbar (domineras av sol-, vind-, vatten- och vågkraft) och
materialhanteringen sker inom ramen för grundläggande hållbarhetsprinciper.

Fråga 2. Hur skulle ett etappmål för år 2030 kunna se ut?

Politik och styrmedel. Regeringens mål om en fossiloberoende (70-80 %
fossilfri) svensk fordonsflotta till år 2030 kan eventuellt vara förenligt med
Parisavtalet men då det finns olika bedömningar av vad som krävs för att uppnå
avtalets mål och för att kunna bli en föregångare internationellt, bör Sveriges
persontransporter snarare bli helt fossilfria till år 2030. För att uppnå detta mål
och adressera persontransporternas andra utmaningar antas år 2030 kraftfull
politik och kraftfulla styrmedel ha satts i verket som minskar transportbehov,
bil-, och fossilberoende samt fångar in växthusgaser från atmosfären.
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Användare och marknad. Användarna har mindre fokus på egen bil till förmån
för kollektivtrafik, biltjänster samt cykling och gång.
Fordon och infrastruktur. Fordonsflottan utgörs av en mix av elfordon,
biobränsledrivna förbränningsfordon och hybrider och det finns infrastruktur
som stödjer detta.
Energi och material. Fossil primärenergi i form av olja- och naturgas har till
största delen ersatts av bränslen från avfall och biomassa samt av el från sol-,
vind- och vattenkraft. Skatter från transportsektorn har i viss grad investerats i
ny fossilfri primärenergi och koldioxidinfångning med biokol- och CCS-teknik.
Använda material är i högre andel förnybara och från välskötta ekosystem,
metallåtervinningen har ökat och fokus ligger på metaller med låg risk för
systematisk koncentrationsökning i naturen.

Fråga 3. Hur ser nuläget ut i förhållande till 2030-målet och
visionen?

Politik och styrmedel. En dragkamp mellan politik och styrmedel för och emot
fossilfrihet och hållbarhet leder till långsammare framsteg än vad som är
lämpligt med tanke på persontransportsektorns hållbarhetsutmaningar.
Användare och marknad. Användarna har privatbilism i fokus med
tillhörande stort ytbehov för infrastrukturen som fysiskt tränger undan natur
allt mer.
Fordon och infrastruktur. Större delen av fordonsflottan har
förbränningsmotorer gjorda för flytande (fossila) energibärare. Infrastrukturen
för distribution av energibärare är också i huvudsak gjord för flytande bränslen.
Vägnät och annan infrastruktur är ytkrävande och har i många fall låg
nyttjandegrad.
Energi och material. Transportsystemet är i stor utsträckning beroende av
fossil energi och icke hållbar materialhantering.

Fråga 4. Hur skulle gapet mellan nuläget, 2030-målet och
visionen kunna överbryggas?
Politik och styrmedel. Erfarenheter från Norge och andra länder tyder på att
takten i omställningen måste ökas genom politiskt beslutade styrmedel för att
den nödvändiga förändringen ska hinna ske till 2030. Detta kan utformas
kostnadsneutralt. Utveckling till ett hållbart transportsystem beräknas ge
samhällsbesparingar på minst två miljarder kronor per år bara för Småland och
Blekinge. Subventioner kan också finansieras av skatter och avgifter, och
mycket talar för en god förändringskraft med ett för staten kostnadsneutralt
bonus-malus-upplägg. Ett styrmedelspaket bör fokusera på: transportsnål
samhällsplanering; minskat bilberoende; minskat fossilberoende i
fordonsflottan och i dess tillverkningsprocesser; samt, som en sista åtgärd,
infångning och omhändertagande av kvarvarande växthusgasutsläpp.
Användare och marknad. Regionala, nationella och internationella
överenskommelser och styrmedel utvecklas på grund av den politiska
komplexiteten relativt långsamt. Det är därför också viktigt med
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kunskapsförmedling direkt till marknadens aktörer, så att de förstår egennyttan
av proaktivitet för den nödvändiga paradigmförändringen och hur de konkret
kan agera.
Fordon och infrastruktur. För att uppnå fossilfria svenska persontransporter i
tid till år 2030 är snabbladdningsinfrastruktur troligen att föredra framför
elvägar, och upprustning av befintlig järnväg är troligen att föredra framför ny
snabbtågsjärnväg.
Energi och material. För att uppnå fossilfria svenska persontransporter i tid till
år 2030 är vind- och solenergi som elenergikälla att föredra framför ny
kärnkraft.
Politik och styrmedel
Samplanering med alla samhällssektorer
Bilen i centrum

Kollektivtrafik & intermodala transportlösningar

Användare och marknad
Gång & cykel kompletterat med kollektivt & biltjänster
Egen bil i centrum

Kollektivt kompletterat med egen bil & biltjänster

Fordon och infrastruktur
El, bränsleceller,
elvägar?
Bensin, diesel

Hybrider, biobränsle

Energi- och materialresurser
Flödesresurser från sol, vind, våg, etc
Olja och gas,
Knappa metaller

2015

Avfall, biomassa, biokol,
CCS, förnybara/återvunna material

2030

Hållbar framtid

Figur S1. Vägen till ett fossilfritt och hållbart transportsystem. Hur de fyra identifierade
delsystemen kan utvecklas för att fasa ut fossila bränslen till 2030 på vägen till ett hållbart
transportsystem (källa: vidareutveckling av figurerna 1-4 från Borén et al. 2017).

Diskussion och slutsatser
Det finns på detaljnivå många möjliga visioner av ett framtida hållbart
transportsystem och det finns många möjliga utvecklingsvägar till ett sådant
transportsystem. Det är alltså möjligt att ändra vissa åtgärder i den föreslagna
färdplanen. Detta måste dock i så fall ske utifrån ett strategiskt
hållbarhetsperspektiv, och det kommer då att krävas ändringar också av andra
åtgärder, så att planen i sin helhet fortfarande kan leda hela vägen till ett
hållbart transportsystem. Den presenterade färdplanen behöver hursomhelst,
som alla strategiska planer, kontinuerligt följas upp, utvärderas och vid behov
justeras med hänsyn till utfall och nya förutsättningar i omvärlden. Större
utvärderingar av hur väl styrmedlen lyckats minska persontransporternas
hållbarhetsproblem och påskynda omställningen föreslås därför ske vart femte
år.
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Rapporten har visat att dagens fokus på fossilfrihet och klimatåtgärder
måste breddas till hela hållbarhetsfrågan så att även andra
hållbarhetsproblem adresseras och så att inte lösningar på vissa
hållbarhetsproblem skapar nya. Rapporten tydliggör också att det är
nödvändigt, praktiskt möjligt och ekonomiskt fördelaktigt för
Sydostregionen att göra en snabbare hållbarhetsomställning av
persontransporterna än vad som har föreslagits i tidigare studier och
utredningar. Det görs även troligt att detsamma gäller för hela
transportsystemet och för hela Sverige och världen.
En global övergång till transport- och energisystem som baseras på energi
från fritt tillgängliga flödesresurser som sol och vind istället för fossila
bränslen skulle också sannolikt minska konfliktriskerna i världen.
Begränsade tillgångar av litium och platina som batteri- och bränslecellselbilar
är beroende av, och andra metaller som behövs till solceller och vindkraftverk,
kan dock ge motsvarande konfliktproblematik. Denna rapports
rekommendationer om minskat transportbehov och bilberoende och dess fokus
på resurseffektivitet motverkar detta genom att slå mot bakomliggande
resursdrivande mekanismer. Skulle denna färdplan omsättas i praktisk politik
så borde alltså den kommande omställningen som ändå är på gång både kunna
påskyndas och bli betydligt mer ’framtidssäker’.

Läsanvisning
Rapporten är genomgående skriven utifrån ett helhetsperspektiv i avsikt att
sammanfatta och förtydliga komplexa samband. Förutom ovanstående
övergripande sammanfattning, och för att lättare behålla kopplingen till
helheten, inleds därför alla kapitel med korta sammanfattningar. Rapportens
löptext kompletteras med noter och faktarutor för att några företeelser ska
kunna förklaras djupare. Rapporten börjar med en beskrivning av bakgrund och
syfte (kapitel 1) och fortsätter med en översikt över transportsektorns koppling
till hållbarhetsutmaningen (kapitel 2). Därefter beskrivs forskningsupplägg och
metod (kapitel 3) och resultatpresentationen delas upp i två delar. Först
presenteras en övergripande studie och en vision om ett hållbart
persontransportsystem (kapitel 4). Sedan presenteras fördjupningar mot
viktiga frågor från den övergripande studien:
•
•
•

Nuläge med styrkor och svagheter i förhållande till visionen (kapitel 5-7).
Tänkbara lösningar som kan möta nulägets svagheter och bygga vidare på
styrkorna (kapitel 8-9).
Modellering och scenariestudier som bygger på de tänkbara lösningarna och
tar fram en rekommenderad färdplan (kapitel 10-11).

Rapporten slutar med diskussion, slutsats och rekommendationer (kapitel 12).

VÄGVAL 2030. Färdplan för snabbomställning till HÅLLBARA persontransporter

UTMANINGEN OCH HUR
DEN KAN ANGRIPAS
HÅLLBAR FRAMTID

FR

MTID
R FRA

I
FR
IL SN 30
SS
FO RDO 20
FO TTA
O
FL

O
D T

AV
KR

H
EN
N
Å

BA
Å LL

M
AL TI
V
G M
VÄ FRA
A
I S K AR
EG LLB
T
A
Å
S T R EN H

Illustration: Stefan Borell
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Kapitel 1. Inledning
Här beskrivs vad denna färdplansrapport bygger på, varför den behövs, dess syfte
och avgränsningar.
Sammanfattning av detta kapitel:
•
•
•

Transportsektorns stora hållbarhetsutmaningar handlar om mer än bara
klimatet.
GreenCharge kombinerar forskning och praktiska demonstrationer för hållbar
elektromobilitet.
Denna färdplan utmärker sig gentemot andra färdplaner för transportsektorn
genom:
o Ett brett och strategiskt hållbarhetsperspektiv.
o Ett fokus på småstadsregioner, där merparten av Sveriges befolkning
bor.
o En djup och bred förankring bland transportsystemaktörerna.

•

Omfattning, avgränsningar och övergripande antaganden
o Godstransporter ingår ej i projektets fokusområde.
o Projektet utgår ifrån slutanvändarna/resenärerna och kartlägger
därifrån vilka industriella system som det krävs för att leverera
transporttjänsterna till dem.
o Snarare än detaljerade svar söks en strategiskt övergripande
rättvisande bild av läget idag och framtida lösningars potentialer att
nå hållbarhet.
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1.1 Transportsektorns hållbarhetsutmaningar kräver
nytänkande

Tänk om det vore möjligt att på ett praktiskt sätt göra väl avvägda vägval när
stora samhällsystem ska snabbomställas till fossilfrihet och hållbarhet? Och
tänk om det fanns en metodik som kunde underlätta ett strategiskt och
koordinerat samarbete mellan de många aktörer och intressenter som behövs
för att genomföra en sådan förändring? Den här färdplansrapporten berättar
om erfarenheterna från när en sådan metodik utvecklades och för första gången
testades i regional skala inom transportsektorn.
Transportsektorn står idag för en betydande del av Sveriges och världens
växthusgasutsläpp1 och den bidrar även till flera andra allvarliga
hållbarhetsproblem. Sveriges regering har därför tagit fram en målsättning om
en fossiloberoende fordonsflotta till 20302 som kräver både innovation och
praktisk handlingskraft i samverkan mellan olika sektorer och discipliner.
Elfordon har lyfts fram som en trolig hållbar lösning på sikt. Laddhybrider,
renodlade batterielbilar och bränslecellselbilar förekommer i diskussionen.
Några förespråkar också biobränslefordon.
En hypotes som tidigt kom in i detta arbete var att ’fordon för
persontransporter på väg’, liksom ’koldioxidutsläpp’, innebär alltför snäva
perspektiv – även för att kunna göra en tillräcklig hållbarhetsbedömning av
’elfordon för persontransporter i Småland och Blekinge’. Det valda
utgångsperspektivet blev därför istället att undersöka vad som krävs för ett
samhälle som i sin helhet kan bli hållbart. Det vill säga alla de områden och
sektorer som är viktiga för civilisationens bestånd, förutom transporterna även
exempelvis energi, jordbruk, skogsbruk, fiske, fysisk planering, industrin och
det sociala systemet, måste beaktas och utvecklas tillsammans för att helheten
ska bli hållbar. Vilka slutsatser skulle ett sådant synsätt leda till för
transporterna i stort - och hur skulle eldrivna persontransporter kunna höra
hemma i ett sådant sammanhang? Denna övergripande fråga kommer längre
fram i detta kapitel att preciseras till ett konkret syfte och flera forskningsfrågor
men först några ord om de delprojekt och andra färdplaner som denna
färdplansrapport bygger på.

1.2 Underlag till denna färdplansrapport
GreenCharge togs fram som en ambitiös forsknings- och
demonstrationssatsning inom hållbar elektromobilitet och för att bidra till
visionen om en fossilfri fordonsflotta. Initiativet till detta kom huvudsakligen
från CGI Sverige (dåvarande Logica), BTH och Miljöfordon Sverige (dåvarande
Miljöfordon Syd). I en serie systematiskt kopplade delprojekt (se Figur 1 och
Bilaga 1) drevs sedan en samverkan och kunskapsuppbyggnad med utveckling
av objektivt forskningsbaserat beslutsstöd för kommuner, andra offentliga
aktörer och företag. Det övergripande målet har framför allt varit att utifrån
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elfordonssystem underlätta och stötta en snabbare omställning till fossilfria och
hållbara persontransporter. Det första konkreta delprojektet påbörjades år
2011 med en av energimyndigheten finansierad förstudie som hette ’Påskynda
och säkerställa införandet av mer energieffektiva persontransporter i regionen
Småland och Blekinge’. Denna förstudie drevs av Länsstyrelsen i Jönköpings län
och i den förankrades GreenCharge hos aktörerna3. Projektgruppen utredde
också åt projektet ’E-mission’ de svenska förutsättningarna för storskalig
laddinfrastrukturuppbyggnad4. Därpå följde under 2012-2014 det av
regionförbund och kommuner stöttade delprojektet ’Greencharge Sydost’5.
Under 2012-2013 tillkom en studie med Energimyndigheten som
huvudfinansiär där el- och laddhybridbussar jämfördes med konventionella
bussar utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv6.
Energimyndigheten finansierade också från 2013 till 2015 delprojektet
’GreenCharge Sydost – utveckling av elfordonssystem i Småstadsregioner’7 samt
från 2014 till 2015 ett uppföljningsprojekt för att testa elbussar i fält8. Under
2014-2015 genomfördes också kompletterande arbete som samlades inom
delprojektet GreenCharge Sydost – expansionsdemonstrationer.
GreenCharge fas 1 (totalt ca 21,5 MSEK + medfin 100+ MSEK)
EM: Förstudie (0,3
MSEK)

Kommun, RF: GreenCharge Sydost
(8,6 MSEK)
EM:
GreenCharge
(0,7 MSEK)
EM: GreenCharge Sydost – Elfordon i
småstadsregioner
(9,5 MSEK)
EM: GreenCharge – Demotest
i fält med elbuss
(1,7 MSEK)
GreenCharge Sydost expansionsdemonstrationer
(0,8 MSEK)

Jan 2010

Jan 2011

Jan 2012

Jan 2013

Jan 2014

Jan 2015

Jan 2016

Figur 1. De huvudsakliga delprojekten och deras omfattning under GreenCharge fas 1 –
2010-2015.

Resultaten från GreenCharge har kommunicerats löpande – både via
projekthemsidan och arenor som politikerveckan i Almedalen på Gotland. Syftet
med kommunikationen vid politikerveckan har varit dels att att skapa nya
kontaktytor för den pågående forskningen och dels att möjliggöra insyn för en
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bred målgrupp. Under åren 2013-2016 presenterades forskningsresultat under
Almedalsveckan inför flera hundra speciellt inbjudna åhörare. År 2013
resulterade medverkan i Almedalen i att GreenCharge fick förtroendet att
samordna samtliga Sveriges regionala elfordonssatsningar under de två
följande åren.
Som mest deltog 25 personer i GreenCharge-satsningens kärna och ett
hundratal personer medverkade från de deltagande organisationerna. Under
våren 2015 var 25 kommuner, tre landsting, fyra regionförbund, fyra
länsstyrelser och ett stort antal företag i Småland och Blekinge engagerade i
GreenCharge (se denna rapports baksida). Kommunerna har varit i fokus för
att agera motor i transportsystemets omställning till elfordon och fossilfrihet.
Levererande företag har funnits med från alla nödvändiga delar av
fordonsystemen för att utveckla den marknad kommunernas satsningar
möjliggör. Hit hör bland annat bilhandlare, bilföretag, hyrbilsbolag,
länstrafikhuvudmän, laddstolptillverkare, IT-stödföretag, energibolag och
elnätägare. Staten representerades genom Länsstyrelsen i Jönköpings län som
samordnade arbetet med övriga tre länsstyrelser i sydöstra Sverige. Områdets
alla fyra landshövdingar stod bakom förankringen av GreenCharge under den
första uppbyggnads- och genomförandefasen från 2011 till 2015. GreenCharge
har letts av en styrgrupp med representanter från de offentliga och privata
sektorerna, utsedda av Blekinge Tekniska Högskola som var huvudman för
GreenCharge fas 1 från 2011 till 2015. Detaljerna i organisations- och
kommunikationsupplägg för GreenCharge fas 1 framgår av Bilaga 2.
Alla delprojekt har alltså nått goda resultat och slutredovisats. I denna
färdplansrapport sammanställs helheten ur ett forskningsperpektiv.

1.3 Varför ännu en färdplan?
Det har tidigare tagits fram flera färdplaner för hållbarhetsomställning av
transport- och energisystem9 (se Figur 2 för ett urval) som innehåller både ren
forecasting (prognoser baserat på dagens situation och historiska trender) och
backcasting (utvärdering av vad som krävs för att nå uppsatta mål). De flesta av
dessa vill nå en fossiloberoende transportsektor till 2030 och definierar detta
som 70-80 procents minskning av växthusgasutsläpp jämfört med 2004 års
nivå10. Det finns dock rapporter där detta anses otillräckligt11. Tidigare svenska
färdplaner har inte heller tillräckligt inkluderat hela hållbarhetsperspektivet
med nödvändiga avvägningar, till exempel mellan ytbehov för transport- och
energisystem och andra sorters markanvändning. Det samma gäller kostnader
för olika alternativ samt hur dessa påverkar människors möjligheter att
tillgodose sina behov. Denna rapport söker därför förutsättningslöst efter både
de viktigaste hållbarhetseffekterna och de insatser som skulle krävas för att
hantera dem. Fokus är på att lägga grunderna till ett transportsystem som i sin
helhet kan utvecklas på ett hållbart sätt, och som förmår använda fordonen på
ett strategiskt optimalt sätt för att bistå en sådan transportsystemutveckling.
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Detta kräver att man arbetar både praktiskt och teoretiskt, över sektors- och
disciplingränser. BTH är drivande i utvecklingen av en metodik som stödjer
sådan samverkan. Denna kallas i vetenskaplig litteratur Framework for
Strategic Sustainable Development (FSSD)12 och har utvecklats och förfinats
under drygt 25 år i samverkan mellan forskare och praktiker. FSSD innefattar
bland annat en operationell och universell definition av hållbarhet och en
strategisk process (ABCD) för hur aktörer kan stödja samhällets omställning till
hållbarhet (uppfyllnad av denna definition), på ett sätt som också stärker
aktören självt (se kapitel 3). BTHs teoretiska arbete i GreenCharge, såväl som
alla workshops med beslutsfattare som har ingått, har haft FSSD som en grund
(se kapitel 3). GreenCharge bidrar därmed med ett nytt perspektiv både på de
tidigare utredningarna och på omställningen av transportsystemet till
hållbarhet generellt.
Profu (2011)
Fossiloberoende
transp.sektor 2030

Profu (2013)
Roadmap fossiloberoende
transp.sektor 2030
Strategisk
Innovationsagenda för
2030-målet (2016)

Naturv.verket (2012)
Underlag färdplan
fossilfritt Sverige 2050
Trafikverket (2012)
Delrapport transp.
Målbild 2030
Energimynd. (2008)
Långtidsprognos

Energimynd. (2011)
Långtidsprognos

Johansson et al (2013)
Fossilfrihet på väg

Miljömålsberedningen
(2016)
Energikommissionen
(2016)
Ramöverenskommelse

Energimynd. (2012)
Långtidsprognos

Greenpeace (2011)
Energy Revolution
Scenario for Sweden
IVL
Gustavsson et al (2011)

Road Map Sweden (2013)
Färdplan för elfordon i
Sverige till 2030

Figur 2. Färdplansrelationer. Hur flera befintliga färdplaner har utvecklats över tiden och
bygger på varandras data. De flesta av studierna använder energimyndighetens
långtidsprognos som referensscenario i färdplansarbetet (källa: baserad på Johansson,
2014b).

Det unika nyhetsvärdet och styrkan med denna färdplan ligger således
sammanfattningsvis i:
•
•
•

Ett brett och strategiskt hållbarhetsperspektiv med hjälp av FSSD.
Fokus på småstadsregioner där merparten av Sveriges befolkning bor, där
bilen idag är särskilt viktig för att klara transportbehovet och där
omställningen till fossilfria transporter därför innebär särskilda utmaningar.
En djup och bred förankring bland transportsystemaktörerna i sydöstra
Sverige (se denna färdplansrapports baksida).
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Med dessa styrkor ska färdplanen förhoppningsvis kunna bana väg för att
konkreta och kommunanpassade färdplaner tas fram för att nå
hållbarhetsmålen inom transportsektorn.

1.4 Färdplanens syfte och forskningsfrågor

Denna färdplan siktar bortom fossilfrihet 2030 till full social och ekologisk
hållbarhet och vill redan från början inkludera krav som denna önskvärda
framtid ställer på transportsystemets aktörer idag13 (Figur 3). Färdplanens syfte
är därför att undersöka hur elfordonssystem kan bidra till en snabbomställning
till hållbara persontransporter i Småland och Blekinge, samt att presentera en
metodik för vägledning av liknande snabbomställningsarbete i andra regioner
och samhällssektorer. Detta övergripande syfte har översatts till följande
forskningsfrågor:
1. Hur skulle en hållbar vision för persontransporter i Småland och Blekinge
kunna se ut?
2. Hur skulle ett etappmål för år 2030 kunna se ut?
3. Hur ser nuläget ut i förhållande till 2030-målet och visionen?
4. Hur skulle gapet mellan nuläget, 2030-målet och visionen kunna
överbryggas?
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Figur 3. Färdplaner och framtidens krav. För att kunna bryta dagens negativa trender
måste färdplaner sikta på strategiska vägval som når bortom fossilfrihet 2030 till full
hållbarhet och redan från början inkludera krav som denna önskvärda framtid ställer på
systemets aktörer idag (källa: Stefan Borell, baserat på Höjer och Mattsson 2000 samt
Steen och Åkerman 1994).
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1.5 Omfattning och avgränsningar

En ytterligare precisering av arbetets omfattning och avgränsningar kan
sammanfattas med att:
•
•
•

•

•

Persontransporter på väg ligger i fokus men spårburen trafik studeras också
i begränsad omfattning när det är motiverat.
Godstransporter ingår ej i projektets eller denna rapports fokusområde.
Systembeskrivningen utgår ifrån slutanvändarna/resenärerna och
kartlägger därifrån vilka industriella leverantörer (främst fordon,
infrastruktur och energi) som krävs för att leverera transporttjänsterna till
dem. Dessutom studeras hur externa intressenter, främst riksdag, regering
och kommuner, kan påverka bilden.
Politik- och teknikutvecklingen för hållbara transporter är väldigt snabb och
takten förväntas öka allt eftersom samhällsaktörerna uppfattar det kritiska
läget och trycker på för snabba och kraftfulla åtgärder. Därför söks här,
snarare än detaljerade svar, som kommer att bli föråldrade snabbt, en
strategiskt övergripande rättvisande bild av läget idag och framtida
lösningars hållbarhetspotentialer samt hur dessa kan kombineras i olika
scenarier för en påskyndad omställning till hållbarhet.
För att möjliggöra jämförbarhet och konsekvens i resultaten används i
denna rapports beräkningar år 2015 som startår där så är möjligt. Detta på
grund av att detta år var det sista helåret med tillgänglig statistik under
slutsammanställningen av rapporten. År 2050 har använts som slutår
eftersom hållbarhetsutmaningens stora omfattning kräver ett långt
perspektiv och för att jämförelser gynnas av att detta år har använts flitigt i
andra färdplaner.

1.6 Noter kapitel 1
1. Naturvå rdsverket. 2015. Må l i sikte – de 16 miljö kvalitetsmå len i fö rdjupad
utvä rdering 2015–volym 1.
2. Se t.ex. Regeringen 2012.
(http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2012/07/dir.201278/) (läst 2016-05-13)
3. Se Olsson, A. 2012. Slutrapport. Förstudie till GreenCharge Sydost. Länsstyrelsen i
Jönköpings län.
4. Se Teknisk rapport utförd åt projektet E-mission. Lööf, J. och Ny, H. 2013. Utredning
av IT-system för laddning av elfordon. GreenCharge Sydost.
5. Se Ny, H. 2014. Greencharge Sydost. Slutrapport. Blekinge tekniska högskola.
6. Se Borén, S., Nurhadi, L., Ny, H. 2013. Hållbarhets- och kostnadsanalys av
energibärare för bussar i medelstora svenska städer. SLCA, LCA, LCC jämförelseanalys
av biogas, biodiesel, diesel, elhybrid, laddhybrid och eldrift för kollektivtrafikbussar i
Karlskrona, Jönköping och Sundsvall. Blekinge tekniska högskola.
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7. Se Borén, S., Nurhadi, L., Ny, H., 2015. GreenCharge – demotest i fält med elbuss.
Slutrapport. Blekinge tekniska högskola.
8. Se Ny, H. 2015. GreenCharge Sydost – elfordon i småstadsregioner. Slutrapport.
Blekinge tekniska högskola.
9 Se Johansson D. 2014. Scenarioöversikt med litteraturjämförelse. WSP/Blekinge
Tekniska Högskola.
10. Se t.ex. Johansson, T.B., et al., 2013. Fossilfrihet på väg (No. SOU 2013:84). Fritzes
Offentliga Publikationer, Stockholm.
11. Se t.ex. Teske. S. et al. 2015. Energy [R]evolution. A Sustainable World Energy
Outlook 2015. Greenpeace International, Global Wind Energy Council,
SolarPowerEurope.
12. För den senaste beskrivningen av detta ramverk, se Broman G. och Robèrt K.-H.
2017. A framework for strategic sustainable development. Journal of Cleaner
Production 140 (Part 1): 17-31.
13. Bilden som beskriver det övergripande upplägget för forskningen inom
GreenCharge har efter denna rapports författares önskemål formgivits av illustratören
Stefan Borell som en vidareutveckling av en idé från andra forskare (se Höjer, M and
Mattsson, B. 2000. Determinism and backcasting in future studies. Futures. 32(7): s.
613-634 och se också Steen P, Åkerman J. 1994. Syntes av studier över omställning av
energi- och transportsystemen i Sverige. I: Klimatdelegationen, editor. Årsrapport från
Klimatdelegationen 1994. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer).
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Kapitel 2. Hållbara transporter – utmaning
och möjlighet
Här beskrivs de globala hållbarhetsutmaningarna och de möjligheter som ligger i
att de i tid hanteras av samhället och transportsektorn
Sammanfattning av detta kapitel:
•
•
•
•

•
•

Hållbarhetsutmaningen innebär att samhället idag är utformat och drivs så
att det systematiskt bryter ner mänsklighetens möjlighet till välgång och
överlevnad på lång sikt.
Detta tar sig uttryck i ett antal accelererande negativa trender som
exemplifieras här.
Utsläppen av växthusgaser och de klimatförändringar detta orsakar är ett av
de långsiktiga huvudproblemen.
För att med hög sannolikhet leva upp till Parisavtalet är Sveriges kvarvarande
utsläppsutrymme av alla växthusgaser cirka 890 Mton CO2-ekvivalenter från
år 2015 vilket kan fördelas som en linjär utfasning av växthusgasutsläpp till
ungefär år 2048 men mycket pekar på att det bör gå snabbare än så.
En snabb övergång från fossil till förnybar energi är motiverad inte bara från
ett utsläppsperspektiv utan även för att minska samhällsrisker förknippade
med en kommande akut brist på fossila bränslen.
För att underlätta prioritering av samhällets insatser framöver bör resultat
från forskning kring planetära gränser relaterade till klimatförändringar och
andra hållbarhetsproblem integreras i beslutsunderlaget.
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2.1 Icke Hållbarhet – accelererande negativa trender

Den globala hållbarhetsutmaningen kan sammanfattas med att samhället idag
är utformat och drivs så att förutsättningarna för långsiktigt fungerande
ekologiska och sociala system försämras systematiskt. Exempel på hur detta har
tagit sig uttryck är den under 1900-talet accelerande ökningen av befolkning
och konsumtion som i sin tur har drivit på övergödning, ozonnedbrytning,
avskogning, landutnyttjande, artutrotning och växthusgashalter i atmosfären14
(Figur 4).
Etc.
Växthusgashalt
Artutrotning
Landutnyttjande
Avskogning
Ozonnedbrytning
Övergödning
Konsumtion
Befolkning

1800

1850

1900

1950

2000

år

Figur 4. Flera globala hållbarhetsproblem har under 1900-talet följt samma accelererande
trend (källa: Steffen et al. 2004 och Millennium Ecosystem Assessment 2005).

Övergödning stör ekosystem i sjöar och hav, ozonnedbrytning leder till
försämrade skördar och ökad förekomst av hudcancer. Ökande avskogning,
landutnyttjande och artutrotning försämrar det globala ekosystemets
långsiktiga produktivitet och resiliens (motståndskraft mot störningar). De
ökande växthusgashalterna har troligen redan börjat förändra jordens klimat i
för människan ogynnsam riktning med bland annat fler stormar, höjd havsnivå,
extrem torka och kraftigt förändrade odlingsförutsättningar som följd15.
I detta sammanhang bör också nämnas att det nu finns tecken på att
befolkningsexplosionen avtar och att världens folkmängd ska kunna stabiliseras
runt 10 miljarder16. Det är dock oklart om detta är en långsiktigt hållbar nivå
med tanke på hur folkmängden i dagens system driver på de andra problemen.
Dessutom kvarstår konsumtionsökningstrenden som pådrivande faktor.
Det framträder en samlad bild av ett samhälle och en planet i kris – en
hållbarhetskris. Som har nämnts beror de ökande problemen på systemfel – inte
minst inom transportsektorn. Problemen och skadorna kommer att öka så länge
dessa systemfel består och i resten av denna rapport kommer både systemfelen
och deras tänkbara lösningar studeras närmare.
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2.2 Klimatförändringar - ett av de långsiktiga
huvudproblemen

Fossila bränslen har varit en viktig faktor för mänsklighetens
välståndsutveckling. Samtidigt är de en viktig faktor för den tilltagande
klimatutmaningen. Nedan beskrivs kortfattat forskningsläget kring
klimatfrågan och de fossila bränslenas roll.

2.2.1 Vad säger klimatforskningen om den globala utvecklingen?
Koldioxidhalten i atmosfären var i slutet av år 2016 cirka 400 ppm17 och detta
är väsentligt högre än den har varit under de senaste 800000 åren18 (Figur 5).

Figur 5. Atmosfären och istidsperioderna. Hur atmosfärens koldioxidhalt och temperatur
har varierat under de senaste 800 000 åren –med periodiska svängningar och
istidsperioder ungefär vart 100000:e år (källa: McInnes 2006).

Under tiden från industrialismens början till idag har temperaturen,
vattennivån och koldioxidhalten stigit19 (Figur 6). Om utsläppen av
växthusgaser inte vänder ner mot noll inom de närmaste decennierna kan det
inte uteslutas att klimatet byter ’jämviktsläge’ till något helt nytt, med mycket
allvarliga konsekvenser för både människor och andra arter. Några graders
ökning av den globala medeltemperaturen kan låta lite men detta ska jämföras
med att den endast var fyra till fem grader lägre än nu under den senaste
istiden. En motsvarande ökning av den globala medeltemperaturen skulle alltså
kunna innebära förändringar i samma storleksordning som vid en istid. Även
om det är svårt att förutse hur detta skulle kunna ta sig uttryck på detaljnivå
inses genom detta resonemang allvaret i problemet. Det finns som sagt också en
risk att systemet helt byter karaktär. Samhället driver därmed det system det är
beroende av allt längre in i okänt område med allt större risk för en katastrof.
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Jordbrukszonerna är till exempel anpassade till klimatzonerna. Fortsatt
klimatförändring medför således allvarliga och delvis okända risker kopplade
bland annat till matförsörjningen.

Figur 6. Utsläpp och klimattrender. Hur Jordens yttemperatur (a), havsytans nivå (b) och
växthusgaskoncentrationer i atmosfären (c) har ökat, samt hur utsläpp av koldioxid (d)
har ökat (källa: IPCC 2014).

2.2.2 Hur mycket mer växthusgaser kan världen och Sverige släppa ut?
Transportsektorn drivs globalt till mer än 95 procent av fossila bränslen och är
en av de sektorer som bidrar mest till ökad koncentration av växthusgaser i
atmosfären. Sveriges växthusgasutsläpp inom landets gränser har minskat en
hel del sedan början av 1990-talet men räknas också de utsläpp in som den
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svenska konsumtionen av importerade varor driver fås istället en ökning20
(Figur 7). Den internationella praxisen kring utsläppsberäkningar för länder
fokuserar på utsläpp som sker inom det egna landets gränser och även om
livscykelanalyserna i denna färdplansrapport följer utsläpp och andra
miljöeffekter över landsgränser kommer jämförelser också göras mot Sveriges
nationella data. Förhoppningen är att kunna föreslå åtgärder som dels minskar
utsläppen i Sverige och dels gör Sverige till ett föregångsexempel som kan få
genklang utomlands och minska utsläppen även där. Transportsektorns utsläpp
har inte minskat nämnvärt och utgör nu cirka en tredjedel av utsläppen av
växthusgaser inom Sverige21.

Figur 7. Sveriges växthusgasutsläpp 1993-2012 - med och utan konsumtionsutsläpp
utomlands (källa: Naturvårdsverket 2015)

Det finns forskare som hävdar att en långsiktigt ’säker’ koldioxidhalt i
atmosfären kan ligga så lågt som cirka 350 ppm22 Eftersom koldioxidhalten
redan har överskridit 400 ppm och en ökning fortfarande pågår är det viktigt att
snabbt få ner utsläppen av fossilt kol till atmosfären till noll och åtminstone
stabilisera koldioxidhalten. En aktiv minskning av koldioxidhalten kan också bli
nödvändig via koldioxidinfångning (se Ruta 1).

Ruta 1. Koldioxidinfångning via CCS, BECCS, biokol och kompensering
via ny energi
Det finns många tänkbara tekniker för att via så kallad ’geo-engineering’ eller ’terra-forming’
kompensera för den förhöjda halten av växthusgaser i atmosfären23. Här fokuseras på några av
dessa. Carbon Capture and Storage (CCS)24 avskiljer koldioxid från rökgaser och pumpar ner
det i berggrunden. I en framtid när de fossila koldioxidutsläppen har gått ner till noll kan det bli
önskvärt att åstadkomma ’negativa utsläpp’ för att sänka koldioxidhalten i atmosfären, till
exempel genom CCS för bioenergianläggningar (BECCS)25. En annan möjlighet är
biokolsteknik26 som genom förbränning av biomassa med syreunderskott (pyrolys) bildar en
kolrest som kan grävas ner. Förutom att binda kol fungerar den också som jordförbättrare.
Oavsett val av lösning är det viktigt att koldioxidinfångning inte planeringsmässigt används som
motiv för att låta bli att minska växthusgasutsläppen i närtid.
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Ett annat sätt att ’växhusgasutsläppskompensera’ inom en sektor är att göra extra
investeringar i förnybar energi i en annan sektor och därmed omfördela
utsläppsminskningen mellan samhällssektorerna. Utsläpp från transportsektorn skulle enligt
detta resonemang då kunna kompenseras genom att till exempel fler solceller och vindkraftverk
installeras så att andra sektorer kan få en högre andel förnybar energi och minska utsläppen i
förhållande till vad de annars skulle varit. Detta är dock endast en temporär (och omdebatterad)
lösning. Den kan inte förbättra utsläppssituationen efter det att de andra sektorernas
energisystem har blivit helt förnybara.
CCS och BECCS - tekniken
Det finns flera olika CCS-tekniker under utveckling men den som avskiljer koldioxid efter
förbränningen anses för närvarande mest lovande eftersom den inte behöver nya anläggningar
utan relativt enkelt kan installeras i befintliga anläggningar27. Tre lagringsalternativ för
koldioxid är speciellt intressanta28:
1.
2.
3.

Tömda olje- och gasfält. Formationer där olja och gas påträffats har visat sig kunna anrika
och hålla kvar olja och gas i miljontals år. Koldioxid förväntas därför kunna förvaras i dessa
utrymmen.
Djupa saltvattensakvifärer vars saltvatten på pornivå kan ersättas med koldioxid som
delvis löser sig i vattnet och på lång sikt mineraliseras till karbonater.
Djupa kolflötsar. Här adsorberar koldioxid på kolet och binds till bergarten.

För att maximera klimatnyttan med CCS-teknik bör den användas för att fånga in koldioxid
främst från bioenergianläggningar (BECCS). Med BECCS tar biomassan upp koldioxid från
atmosfären när den växer och kombineras med CCS som sedan lagrar koldioxiden29 (figur R1-1).
Fossil
energi

CCS

BioEnergi
(BE)

BECCS
Negativa
utsläpp

Figur R1-1. Hur kol från bergrunden skapar nettoutsläpp av koldioxid vid förbränning av fossil
energi, nollutsläpp vid CCS-processen och förbränning av bioenergi samt negativa utsläpp vid BECCSprocessen (källa: Biorecro 2017).

Testanläggningar för CCS finns idag till exempel i Norge (Statoils Sleipner) och i Tyskland
(Vattenfalls Schwartze Pumpe). BECCS testas i delstaten Illinois i USA (Decatur).
CCS och BECCS - hållbarhetspotentialen
Dessa tekniker kräver komplicerade anläggningar som ska byggas upp och drivas under lång tid
med den energianvändning och övrig hållbarhetspåverkan detta innebär. Avskiljningen är heller
inte fullständig och det är inte klarlagt att koldioxiden kommer att förbli avskiljd under
tillräckligt lång tid. Forskning och utveckling behövs därför både för anläggningarna och
understödjande infrastruktur30. Om de fungerar bedöms CCS och BECCS år 2030 kunna kosta
runt 500 till 1500 kr per ton koldioxid31.
Biokol - tekniken
Biokol är en stabil form av kol som kan existera i jorden i tusentals år och den erhålls genom
pyrolys som är en process där biomaterial hettas upp till cirka 500 grader i en syrefattig
atmosfär. I och med att processen sker med minimal syretillförsel blir själva kolet i cellväggarna
kvar. Det kol som växter normalt tar upp från atmosfären under sin tillväxt återgår snabbt som
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koldioxid och metan när växten har dött, en process som varierar från dagar till decennier. Om
biomassa kommer in i ett avancerat biokolssystem kan det omvandlas till biokol och användas
som jordförbättrare istället för att brytas ner i naturen eller förbrukas som bränsle. Man kan
använda i princip vilken biomassa som helst för att producera biokol och tester pågår i liten
skala vid bland annat Uppsala Universitet32.
Biokol - hållbarhetspotentialen
Biokol är en tekniskt enkel, robust och beprövad teknik. Studier i Amazonas där urbefolkningen
har använt sig av tekniken har visat på en förbättring av jorden och växtligheten33. Den bördiga
jorden i det annars näringsfattiga Amazonas har fått namnet Terra Preta (det svarta kolet)34.
Potentialen för att minska mängden koldioxid i atmosfären genom användning av biokol beror
på jordens egenskaper. En studie35 har genom att använda sig av uppskattade värden på
biomassaanvändningen år 2100 visat att om energibehovet uppfylls genom pyrolys har biokolet
en potential att binda 5,5 - 9,5 Pg C per år. Som en jämförelse nämner studien att år 2006 var
kolutsläppen från fossila bränslen 5,4 Pg C per år. En annan studie36 hävdar att en årlig
minskning av mängden koldioxid i atmosfären genom biokol som jordförbättrare på upp till 1,8
Pg (motsvarande cirka 12 procent av dagens CO2-utsläpp) ska vara möjlig utan att påverka
biodiversiteten, ekosystemens stabilitet eller matproduktionen. Det finns i dagsläget inte
tillräcklig forskning för att i detalj förutspå biokolets potential men pågående forskning visar på
preliminärt positiva resultat när det gäller att använda biokol som jordförbättrare – med
skördeökningar på 5-15 procent, i något fall upp till 30 procent37.
Sammanfattning
Biokol bedöms bli en enklare och billigare metod att fånga in koldioxid som kan användas i alla
världens länder oavsett utvecklingsnivå38. CCS och BECCS är däremot relativt oprövade och
kräver stora infrastrukturella omställningar. Dock gör den stora klimatutmaningen att forskning
och utveckling parallellt bör fortsätta på alla spår för att om möjligt få fram tillräckligt effektiv
och hanterbar koldioxidinfångningsteknik.

I det så kallade Parisavtalet enades en majoritet av världens länder om att
försöka begränsa den globala medeltemperaturökningen till väl under två
grader och helst till under 1,5 grader39. För att med 70 procents sannolikhet
kunna nå ett tvågradersmål skulle världen ha ett återstående utsläppsutrymme
från år 2010 på cirka 1750 Gton koldioxidekvivalenter medan ett 1,5
gradersmål som mest skulle tillåta cirka 900 Gton40 (Tabell 1).
Tabell 1. Världens kvarvarande växthusgasutsläppsutrymme 2010-2100 för olika
temperaturhöjningar och sannolikheter (Källa: tabell 6.1 i Rummukainen et al. 2011).
Max. temperaturökning
+1,5°C
+ 1,5°C
+2°C
(sannolikhet i %)
(70%)
(50%)
(70%)
Utrymme för växthusgaser totalt (inkl koldioxid) (Gton)
900
1420
1750
Utrymme för enbart koldioxid (Gton)
250
700
950

Sedan 2010 har cirka 43 Gton koldioxidekvivalenter släppts ut globalt per år.
Det kvarvarande utrymmet från år 201541 och framåt är således (för att nå
målet med 70 % sannolikhet) cirka 1535 Gton koldioxidekvivalenter för
tvågradersmålet respektive 685 Gton för 1,5-gradersmålet42. Samtidigt bör
påpekas att även om klimatmodeller kan uppskatta att ett klimatmål kan nås
med 70 procents sannolikhet så kan det knappast ses som betryggande i en av
samhällets överlevnadsfrågor. Det har också uppmätts en pågående
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temperaturökning både generellt43 och framför allt i Arktis44 som pekar på att
klimatmodellerna kan ha underskattat riskerna.
Om beräkningarna ändå baseras på de senaste klimatmodellerna så finns det
flera sätt att räkna om de globala siffrorna för utsläppsutrymme till vad som
borde gälla för Sverige. Det enklaste sättet är att anta att Sverige får ett
utsläppsutrymme motsvarande sin andel av världens befolkning (ca 1,3
promille45). Som visas i Tabell 2 skulle detta innebära att Sveriges
kvarvarande utsläppsutrymme från 2015 (denna rapports referensår) för
att bidra till att världen med 70 procents sannolikhet ska hålla sig inom
tvågradersmålet blir cirka 2000 Mton koldioxidekvivalenter.
Motsvarande svenska utrymme för att bidra till att världen med 70
procents sannolikhet ska hålla sig inom 1,5-gradersmålet blir cirka 890
Mton koldioxidekvivalenter. Med en jämn minskningstakt från dagens 55
Mton/år skulle Sveriges totala växthusgasutsläppsutrymme för 1,5gradersmålet, därmed vara förbrukat runt år 2050 och det snävare
utsläppsutrymme som gäller för enbart koldioxid skulle vara förbrukat redan år
2020 (Tabell 2). Dock antas gaserna här vara utbytbara så att det större
utsläppsutrymmet och det senare slutdatumet ska kunna gälla46.
Tabell 2. Slutår för Sveriges koldioxid- och växthusgasutsläpp för olika maximala
temperaturökningar.
Koldioxid enbart
Växthusgaser totalt
(inkl. koldioxid)
Max. temperaturökning
+1,5°C
+1,5°C
+2°C
+1,5°C
+1,5°C
+2°C
(sannolikhet i %)
(70 %) (50 %)
(70 %)
(70 %) (50 %)
(70%)
Utrymme 2010-2100
(Mton)
Utsläpp 2010-2015
(Mton/år)
Kvar 2015-2100
(Mton)
Slutår

325

910

1235

1170

1846

2275

43

43

43

55

55

55

110

695

1020

890

1571

2000

2020

2047

2062

2048

2072

2088

Denna beräkning tar emellertid inte hänsyn till att Sverige är ett av världens
rikaste länder (ca 7 promille av världens BNP47) och under sin industrialisering
har släppt ut en betydligt större andel än 1,3 promille av de cirka 2000 Gton
som världen har släppt ut sedan industrialismens början48. Ur ett globalt
rättviseperspektiv borde alltså Sveriges andel av kvarvarande utsläppsutrymme
vara mindre än de 1,3 promille som nämns ovan. Det finns dock ingen
överenskommen beräkningsgrund för att erhålla en rättmätig nivå. I denna
rapport kommer siffran 1,3 promille att användas av praktiska skäl.
Det är möjligt att tvärsektoriellt samarbete och innovationsrikedom skulle
kunna begränsa utsläpp mer än som skisseras ovan och leda till att Sverige
skulle kunna gå före och tidigt ta fram teknik och affärsmodeller som kan
stimulera andra länder att minska sina utsläpp ännu mer och i högre takt än vad
som annars skulle vara troligt49. På så vis skulle Sverige kunna spela en viktig
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roll för att globala minskningsmål för växthusgasutsläpp ska kunna nås i tid50.
Detta skulle troligen också kunna ge Sverige exportframgångar på en växande
världsmarknad för klimatlösningar. I linje med dessa möjligheter med tidiga
insatser och de ovan nämnda riskerna med att vänta längre lanserade professor
Johan Rockström under 2015 förslaget att Sverige skulle bli fossilfritt till runt år
203051. Ett antagande om att utsläppen minskas i jämn takt från 2015 års nivå
på cirka 55 Mton/år till noll år 2030 skulle innebära utsläpp på ytterligare cirka
400 Mton52. Detta skulle alltså ligga väl inom Sveriges andel världens utrymme
för att med 70 procents sannolikhet hålla sig inom 1,5 graders
temperaturhöjning (890 Mton enligt Tabell 2) och dessutom ta lite höjd för att
klimatets störningskänslighet kan visa sig vara större än vad forskningen hittills
har antagit53. Johan Rockströms utspel fick stort genomslag och under hösten
2015 kom också uttalanden från statsminister Stefan Löfven om att Sverige
skall bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer54.

2.3 Oljeutvinningstoppen – ett annat huvudproblem
Parallellt med klimatförändringar och andra utsläppsrelaterade problem finns
det också resursproblem. Lättillgänglig och därmed billig olja har varit en viktig
faktor för den ekonomiska utveckling som skett under industrialiseringen så
här långt och världsekonomins beroende av denna resurs är fortfarande stort.
Sedan flera decennier har dock oljeutvinningen i enskilda oljefält och i hela
länder nått en topp och därefter långsamt börjat avta – trots att efterfrågan har
funnits och trots stora tekniska insatser för att öka utvinningen55. Detta har
kallats ’Peak Oil’ och har redan visat sig i till exempel USA, där toppen nåddes
under 1970-talet och Norge där toppen nåddes under 2000-talet. Nu spekuleras
det i när den globala oljeutvinningstoppen kommer. Huvuduppfattningen har
hittills varit att den inte har kommit ännu56 men allt fler forskare ifrågasätter nu
detta57. Data från cirka 2008 till 2016 visar på en oförändrad oljeutvinning på ca
85 miljoner fat per dag trots ökad efterfrågan58 (Figur 8). Samtidigt har det varit
kraftiga variationer i oljepriset och flera konjukturuppgångar och finanskriser.
Detta är också vad som borde förväntas vid en oljeutvinningstopp då en stärkt
världsekonomi ger en ökad efterfrågan på olja som inte längre kan mötas med
ökande oljeutvinning utan istället kan leda till ekonomisk nedgång59. Sedan
upprepas detta vid nästa konjukturuppgång. Detta stöttar alltså hypotesen att
världen nu befinner sig på eller nära den globala oljeutvinningstoppen.
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Figur 8. Olje- och gasutvinningstoppen. Produktion av olja och naturgas fram till 2015
samt beräknad produktion 2015-2050 i Gboe (Miljarder oljefatsekvivalenter) (källa:
Aleklett och Campbell 2017 samt Aleklett och Cvennerstedt 2017).

En mer detaljerad förklaring har föreslagits till en av de senaste stora
variationerna i oljepriset - ett kraftigt prisfall under år 2015. Detta sägs troligen
bland annat ha berott på att USA under senare år har minskat sin efterfrågan på
världsmarknaden genom att ersätta en del av sin oljeimport med nytillskott av
den inhemska utvinningen av gas och olja från sandsten och skiffer samtidigt
som Saudiarabien har ändrat sin strategi och hållit uppe produktionen trots
vikande oljepriser60.
En kommande tidig brist på fossila bränslen skulle alltså förvisso vara bra ur
klimatsynpunkt, eftersom de värsta utsläppsscenarierna då kanske inte kan
realiseras. Dock skulle en snabb förändring av tillgången på användbar energi i
samhället innebära en risk för ekonomisk och social instabilitet. Fossila
bränslen står idag för 95 procent av energianvändningen i vägtransportsektorn
i Europa61 och ett så fundamentalt behov som mat är idag starkt beroende av
fungerande transporter. En påskyndad utfasning av fossila bränslen och
infasning av förnybara alternativ är således motiverad inte bara från ett
utsläppsperspektiv utan även för att i tid minska samhällsrisker
förknippade med en kommande oundviklig brist på fossila bränslen.

2.4 Klimatet och oljetoppen i förhållande till planetens övriga
gränser
Med anledning av den negativa utveckling som har observerats pågår forskning
kring planetens motståndskraft (resiliens) mot den ’förändringsstress’ den
utsätts för. För att på ett systematiskt sätt kunna ta fram lämpliga åtgärder är
systemtänkande nödvändigt. Genom att klargöra problemens gemensamma
grundorsaker kan vi undvika att lösningar till ett problem förvärrar ett annat
problem eller skapar nya problem. I nästa kapitel beskrivs de grundläggande
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systemfel som ligger bakom den negativa utveckling som har beskrivits i detta
kapitel, liksom det strategiska angreppssätt som i detta färdplansarbete
används för att adressera systemfelen. På senare år har en del av effekterna av
systemfelen sammanfattats på ett pedagogiskt sätt i en bild med planetära
gränser62 (Figur 9). Atmosfärens koldioxidhalt är en av variablerna för vilka
gränsvärden har föreslagits. Mänsklighetens bidrag till klimatförändringarna
har kommit upp på dagordningen i allt fler samhällssektorer, inte minst inom
transportsektorn. Noterbart är dock att klimatförändringar bara är en del av
problembilden. Exempel på andra problem är minskande biologisk mångfald,
ökande flöden av näringsämnen (med övergödning som följd), och introduktion
av ett stort antal nya kemikalier vars samlade konsekvenser ännu endast kan
anas. Att det också finns andra problem innebär inte att samhället bör minska
ansträngningarna med att bromsa klimatförändringar. De andra problemen får
dock inte glömmas bort när klimatåtgärder diskuteras. Ett systemperspektiv
behövs. Då kan åtgärder sättas in som är effektiva mot flera av problemen
samtidigt, vilket diskuteras närmare längre fram i kapitel 8-11 av denna
rapport.

Figur 9. Planetära gränser. Hur flera viktiga planetära gränser överskrids i dagsläget
(källa: Steffen et al. 2015).
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Kapitel 3. Angreppssätt och metoder
Här beskrivs hur de ovan nämnda hållbarhetsproblemen beror på samhällets
brott mot ett antal grundläggande hållbarhetsprinciper samt hur dessa problem
och sökandet efter potentiella lösningar har hanterats i denna studie.
Sammanfattning av detta kapitel:
•
•
•
•
•

Hållbarhetsprinciperna tillhörande FSSD fångar upp hållbarhetsproblemens
grundorsaker och vägleder således innovation för hållbarhet.
Hållbarhetsarbete i alla organisationer, inklusive företag, bör informeras av
ett strategiskt hållbarhetsperspektiv.
Samhällets styrmedelskostnader bör ses som investeringar och vägas både mot
dagens ekonomiska utrymme och mot den förväntade samhällsvinsten av att
nå hållbarhet.
Att utveckla hållbara transportsystem är komplext och innebär mer än att
uppfylla växthusgasmål.
En processmodell för upprepad användning av FSSD i samverkan mellan olika
discipliner och sektorer utvecklas och utprovas. Den syftar till att vägleda
samhällssektorer för koordinerad utveckling mot en gemensam hållbar
målbild. Processmodellen innefattar bland annat fyra
samhällsplaneringsperspektiv, som måste koordineras:
o
o
o
o

•
•

Resursbasperspektivet
Ytperspektivet
Teknikperspektivet
Ledningsperspektivet

Forskningsupplägget har vägletts bland annat av FSSD:s ABCD-procedur.
Några övergripande ABCD-analyser har gjorts tillsammans med ett stort antal
intressenter för att skissa transportsystemets omställning till hållbarhet. Detta
har följts upp med fördjupat arbete med steg B, C och D, och där olika metoder
och verktyg har använts som komplement.
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3.1 Hållbarhetsprinciper – ett helhetsgrepp på problemens
orsaker

Som beskrivits ovan är hållbarhetsproblematiken komplex, med många olika
problemområden som kräver beslutsfattares uppmärksamhet. Det finns därför
ett behov av att förenkla, samtidigt som vetenskaplig korrekthet måste
säkerställas. Här förs ett resonemang kring hur detta kan hanteras med hjälp av
hållbarhetsprinciper.

3.1.1 Hållbarhetsplanering – från forecasting till backcasting

Många beslutsfattare använder så kallad forecastingmetodik, där framtidsbilder
växer fram ur en framskrivning av dagens situation och historiska trender. Ofta
tas flera alternativa utvecklingsvägar (scenarier) fram för oförändrade,
förbättrade respektive försämrade förutsättningar. Detta fungerar ofta bra när
det gäller relativt stabila och enkla system, men detta gäller inte för
hållbarhetsutmaningen. Dessutom finns orsakerna till dagens
hållbarhetsproblem inbyggda i de system som hittills har byggts upp. En
framskrivning av dessa system, med olika dyrbara investeringar för att angripa
olika detaljproblem istället för grundorsaker, riskerar att permanenta
hållbarhetsproblemen. Detta illustreras av den trattliknande vänstra delen av
Figur 10, där brott mot hållbarhetsprinciper ofrånkomligen leder till att
planetära gränser närmas och överskrids, med systematiskt minskande
möjligheter till långsiktig välgång (och överlevnad)63.
Hållbarhetsprinciper

Innovation;
Transformation;
Effektivitet;
Styrning
àTillväxt, Välfärd

Figur 10. Planetära gränser och hållbarhetsprinciper. Den komplexa problembilden med
ett närmande till och överskridande av planetära gränser beror på brott mot FSSD:s
grundläggande hållbarhetsprinciper som utgör en ram inom vilken hållbar
välfärdsutveckling och innovation för hållbarhet kan ske (källa: baserad på Rockström
2016).

Därför har så kallad backcastingmetodik64 börjat användas – ofta med hjälp av
FSSD65. Med FSSD:s ABCD-procedur beskrivs då först vad som är önskvärt
(inom ramen för hållbarhetsprinciper), sedan hur nuläget ser ut och slutligen
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hur gapet mellan nuläge och det önskade läget ska kunna uppnås (se avsnitt 3.4
för mer detaljer kring detta). Som illustreras av den andra delen av Figur 10 där
tratten öppnas upp på nytt kan detta arbetssätt underlätta för beslutsfattarna
att tänka helt nytt och gynna innovationer, tillväxt och välfärd som kan fungera
långsiktigt.

3.1.2 Hållbarhetsplanering med backcasting från principer

Det finns alltså ett behov av praktiskt användbara och allmängiltiga
hållbarhetsprinciper som sammanfattar hållbarhetsproblemens bakomliggande
orsaker och processer. På så vis skulle en gemensam principiell referenspunkt
kunna skapas som kan avgöra om olika målbilder är hållbara.
Sammanfattningsvis innebär detta att hållbarhetsprinciperna bör vara66:
•
•
•
•
•

Nödvändiga, men inte mer än nödvändiga, för att undvika onödiga
begränsningar;
Tillräckliga för att undvika luckor i tänkandet;
Allmängiltiga för att vara tillämpliga på alla arenor och stötta
tvärvetenskapligt och sektorsövergripande samarbete;
Konkreta för att underlätta problemlösning och innovation kring reell
förändring;
Icke-överlappande för att stötta förståelse och underlätta utveckling av
indikatorer för att mäta och rapportera framsteg.

I detta färdplansarbete har följande hållbarhetsprinciper från FSSD använts
(som har utvecklats med ovanstående kriterier i åtanke):
I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematiskt ökande…
•
•
•
•

HP1. …koncentrationer av ämnen från berggrunden, till exempel fossilt kol
och metaller.
HP2. …koncentrationer av ämnen från samhällets produktion, till exempel
freoner och kväveoxider
HP3. …degradering på fysiskt sätt, till exempel överuttag av skog och
överfiskning.
Och …
HP4. … människor utsätts inte för villkor som systematiskt hindrar dem
från att tillgodose sina behov, till exempel farliga arbetsförhållanden och
fattigdom.

Hållbarhetsdefinitionen tillhörande FSSD består numera av åtta
hållbarhetsprinciper67 där de tre ekologiska principerna ovan (HP1-HP3) är
kvar men HP4 har ersatts av fem nyutvecklade sociala principer. Vid starten av
GreenCharge fanns dock endast HP1-HP4. I tidigare publikationer från
GreenCharge används därför dessa fyra hållbarhetsprinciper. I konsekvens med
detta används de också i denna färdplansrapport.
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3.2 Hur fossilfria och hållbara system kan gynna Sveriges
ekonomi

De styrmedel och investeringar som bör övervägas för att få igång en utveckling
till fossilfria och hållbara transporter är så kostsamma och omfattande att de
därför ofta ifrågasätts. Det är bra och de bör utvärderas i förhållande till andra
viktiga samhällssatsningar. Detta bör dock göras utifrån ett strategiskt
hållbarhetsperspektiv. Det är till exempel inte rimligt att bedöma kostnader för
sådana styrmedel och omfattningen av sådana investeringar enbart i relation till
de kostnader och skador som hittills har upptäckts och delvis integrerats i
ekonomin. Allt fler negativa effekter kopplade till dagens fossilberoende system
upptäcks och behöver hanteras68, och eftersom dessa system inte är hållbara
saknar kostnadsjämförelser till slut mening. Vad är kostnaden för en
irreversibel förändring av biosfären till ett tillstånd där mänskligheten inte kan
överleva? Att undvika en sådan utveckling, med okontrollerbara skador, borde
vara utgångspunkten för all politik. Det är åtminstone rimligare att bedöma
styrmedelskostnader och omfattningen av investeringar på väg mot
hållbarhet i relation till kostnader och andra konsekvenser för det
framtida fossilberoende ohållbara system som troligen växer fram om
styrmedlen och investeringarna för en omställning uteblir (Figur 11).

Med kraftfulla
styrmedel

Bensinskatt (+)

Bensinskatt (+)
Fossila jobb (+)
Fossila produkter (+)

Bidrag till
Sveriges
Statskassa

Gröna jobb (+)
Utsläppsdöda
3000/yr (-)

Bidrag till
Sveriges
Statskassa

Klimatförändring! (-)

Gröna produkter (+)
Km-skatt? (+)

Klimatförändring? (-)

Bensinskatt (+)

Utan kraftfulla
styrmedel

2015

Utsläppsdöda
3000/yr (-)

Fossila jobb (+)
Fossila produkter (+)

Fossilt
transportsystem

Fossilfritt
transportsystem

Fossila jobb (+)
Fossila produkter (+)

Fossilt
transportsystem
Bidrag till
Sveriges
Statskassa

2030

Utsläppsdöda
3000/yr (-)

Klimatförändring! (-)

Tid (år)

Figur 11. Fossilfrihet - Sveriges vinst. Hur Sveriges investeringar och kostnader (t.ex. via
styrmedel) för en övergång till ett fossilfritt transportsystem inte bör värderas i
förhållande till en fortsättning med dagens system och trender utan i förhållande till
vinsterna med ett framtida fossilfritt system.

Med kraftfulla styrmedel i Sverige skulle nya branscher med ’gröna’ produkter
och tjänster kring till exempel elfordon och förnybar energi kunna växa fram.
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Allt fler studier pekar på att en sådan utveckling skulle skapa fler jobb än vad
den tränger undan i de befintliga ’fossila’ systemen69. Mycket arbete behöver
utföras för att ställa om samhällets alla sektorer till att bli hållbara. De nya
jobben skulle kunna uppstå i såväl centraliserade system som i nya småskaliga
decentraliserade system (t.ex. för distribution av hållbart producerad el)70,
vilket skulle gynna hela landets utveckling.
En annan faktor är att många människor dör eller skadas allvarligt av
transporternas utsläpp71. Många dödsfall och skador skulle alltså kunna
undvikas i ett utsläppsfritt system, vilket skulle spara både lidande och pengar.
Generellt finns det också ofta en fördel i att ligga i framkant av utvecklingen.
Flera forskare har utifrån såväl teoretiska resonemang som dokumenterade
erfarenheter diskuterat egenintresset i att arbeta proaktivt för hållbarhet72.
Mycket talar alltså för att en ledande roll i omställningen till hållbara
transportsystem, som kommer att efterfrågas allt mer på den globala
marknaden, skulle kunna vara gynnsam för Sveriges ekonomi.

3.3 Hur hållbarhetsprinciper kan stödja samhällsplaneringen

En styrka med att använda en generell principiell definition av ett hållbart
samhälle är att en sådan kan användas som ett gemensamt mål för strategisk
hållbarhetsplanering på alla nivåer. Man bör därför nyttja denna möjlighet till
koordinering och på övergripande nivå först föreställa sig ett samhälle som
uppfyller hållbarhetsprinciperna innan mer detaljerade delmål för respektive
expertområde eller samhällssektor fastställs. På så vis kan man säkerställa att
samhällssektorerna tillsammans blir hållbara inom de begränsningar som
hållbarhetsprinciperna sätter upp. BTH-ledd forskning och praktisk tillämpning
av detta arbetssätt har identifierat fyra övergripande planeringsperspektiv som
underlättar för samhällsplanerare och andra beslutsfattare att systematiskt
överbrygga gapet mellan dagens ohållbara samhälle och alternativa tänkbara
framtida hållbara samhällen73.

3.3.1 Resursbasperspektivet

Samhället behöver energi- och materialresurser från de grundläggande
resursbaserna för till exempel jordbruk, fiske, skogsbruk och gruvnäring, och
direkt från flöden som till exempel energi från sol, vindar och vågor. Var och en
av dessa resursbaser och näringar måste planeras för att så småningom inte
bryta mot hållbarhetsprinciperna.

3.3.2 Ytperspektivet

Syftet med detta perspektiv är att se till att de grundläggande resurserna är
hållbara tillsammans inom gällande ytbegränsningar. Samhällets användning av
produktiva ytor kommer att bli en mer framträdande utmaning i framtiden när
linjära flöden av ändliga fossila bränslen och uranreserver har upphört. Hållbar
energi bygger på olika flöden som i ett mänskligt perspektiv är eviga, till
exempel sol, vindar, vågor, havströmmar och biobränslen. Att nyttja dessa är
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mer ytkrävande än fossil energi och kärnkraft. Det blir därför viktigt att
optimera användningen av olika ytor, inklusive att samutnyttja ytor för flera
funktioner, till exempel att nyttja byggnader för att också fånga flödesenergi
(t.ex. med solceller). Det är också troligt att hållbar matproduktion kommer att
bli mer ytkrävande än vårt nuvarande industriella jordbruk som upprätthålls
genom koncenterad energi och näring från ändliga lager och ofta urholkar
viktiga ytfunktioner som markbördighet och biologisk mångfald. Förlust av
bördig mark leder i sin tur ofta till inkräktande på skogar och annan vildmark
för att skapa ny åkermark, vilket resulterar i ännu mer förluster av biologisk
mångfald och hotar resiliensen och stabiliteten i hela biosfären. Den centrala
frågan i ytperspektivet är hur mänskligheten kan nyttja den tillgängliga ytan på
ett optimalt sätt, så att de nödvändiga tjänster (ytfunktioner) den ger oss kan
upprätthållas.

3.3.3 Teknikperspektivet

Vilka är hållbarhetspotentialerna för olika tekniska system och hur kan de
utvecklas till att nyttja dessa potentialer? Med backcasting från en hållbar värld
blir det bland annat uppenbart att biobränslen, även om de kan vara till stor
hjälp som en tillfällig lösning för de kommande decennierna, har en mycket liten
resurspotential. Varför skörda biomassa i syfte att producera bränslen, när
fotosyntesen, det första steget i energiomvandlingen från solljus, bara fångar 13 procent av den inkommande solenergin som kemisk energi? Och därefter
följer ytterligare energiförluster när biomassa skördas, jäses, raffineras och
transporteras. Som jämförelse kan solceller, till exempel på tak och andra
ofruktbara ytor som inte behöver konkurrera om utrymme med matproduktion,
idag omvandla mer än 15 procent av solenergin direkt till elektricitet. Fordon
kan ’tankas’ med sådan el. Yt- och resurskrävande utvinning av bränslen,
raffinering, transporter och försäljning kan då undvikas. Djupare studier av
sådana teknikval görs längre fram i denna rapport (främst i kapitel 6 och 9).

3.3.4 Ledningsperspektivet

Strukturer behöver skapas för ledning och beslutsfattande för att se till att de
övriga tre perspektiven samordnas, kommuniceras, följs upp och ges tillräckliga
resurser. Kunskap om ledarskap och beslutsprocesser är ett expertområde i sig.
Sammanfattningsvis kan sägas att denna rapport fokuserar på att använda
planeringsperspektiven för transportsektorn, men troligen är de också
tillämpbara för andra samhällssektorer som till exempel energi, jordbruk,
skogsbruk, vattenbruk, och avfallshantering. Hållbarhetsprinciperna sätter
ramen för den framtida användningen av resurser (resursbasperspektivet); som
sedan sätter gränser för vad som kan ytplaneras (ytperspektivet); som sedan
bestämmer vilka tekniska system, produkter och tjänster som kan tas fram och
planeras för (teknikperspektivet); och allt bereds slutligen för bedömning och
värdering i lednings- och styrningssystem av politiker och andra ledare
(ledningsperspektivet).
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3.4 Övergripande forskningsmetodik

För att svara upp mot syftet och forskningsfrågorna (se kapitel 1) har
forskningen inom GreenCharge bland annat baserats på den beskrivna
metodiken för strategisk hållbar utveckling (FSSD)74. En strategisk studie
utfördes i fyra steg enligt FSSD:s så kallade ABCD-procedur (se Figur 12):
A. Vision. Genom en bred intressentdialog, litteraturstudier och logiska
resonemang togs en övergripande vision fram för hur transportsektorn
(med fokus på persontransporter) kan ingå i ett framtida hållbart samhälle
med FSSD:s hållbarhetsprinciper som ram.
B. Nuläge. Genom litteraturstudier, enkäter, intervjuer och praktiska
demonstrationsexperiment studerades dagens persontransportsystem för
att klarlägga nuvarande styrkor och svagheter i förhållande till visionen.
C. Lösningar. Genom litteraturstudier, praktiska demonstrationsexperiment,
workshops i hjärnstormsformat och logiska resonemang togs förslag till
lösningar fram för hur gapet mellan nuläget och visionen ska kunna
överbryggas.
D. Scenarier och vägval. Via simuleringar, logiska resonemang och
scenariestudier för olika kombinationer av lösningar togs en färdplan fram
som sätter in persontransporterna i ett globalt hållbarhetsperspektiv.
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Illustration: Stefan Borell

Figur 12. Planering med ABCD-proceduren. Hur de fyra stegen (A-D) i den strategiska
hållbarhetsplaneringsproceduren har anpassats till arbetet för fossilfria och hållbara
transportsystem (källa: utveckling av Stefan Borells illustration som baseras på Höjer och
Mattsson 2000 samt Steen och Åkerman 199475).
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3.5 Multi-intressentplanering för samhällssystem med ABCD

Som tidigare har nämnts bör många olika perspektiv tidigt tas i beaktan vid
strategisk planering av stora komplexa samhällssystem som transporter och
energi. På så vis ska helheten lättare kunna röra sig i rätt riktning med ett
minimum av suboptimeringar, fördyrande korrigeringar och andra oönskade
sidoeffekter. Detta ställer krav på bra kommunikation och samverkan mellan
många intressenter. FSSD, med bland annat dess ABCD-procedur och
hållbarhetsprinciper, har kvaliteter som kan stödja sådan samverkan. En tidig
tillämpning på transportsektorn skedde 2007 då Vinnova efterfrågade
förstudier kring visioner av hållbara transportsystem76. Forskare och praktiker
från BTH, KTH och Det Naturliga Steget föreslog då en idéskiss för utveckling av
en modell för samplanering och design av sådana system77. Inom GreenCharge
har BTH vidareutvecklat detta och en förfinad processmodell för upprepad
användning av FSSD bland flera intressenter har föreslagits78. Ytterligare
utveckling och testning av denna modell pågår i ett annat projekt med fokus på
hållbar kommun- och regionutveckling79. I stora drag kan denna modell för
multi-intressentsamverkan beskrivas på följande sätt80 (se Figur 13):
1. Kärnteam. En eller flera metodexperter driver och koordinerar
visionsbyggandet. Processen inleds med att de genomför en övergripande
ABCD-studie och tar fram en preliminär hållbar vision.
2. Intressenter och expertgrupper. Den preliminära visionen ligger som
grund till förfinande ABCD-studier och informella dialoger inom och mellan
andra relevanta intressenter och expertgrupper inom lämpliga fackområden
såsom resursbashantering, ytplanering, teknikval och samhälls- och
organisationsledning.
3. Allmänheten. Kärnteamet stämmer av och förfinar vision(er) (A), nuläge
(B), lösningar (C) och vägval (D) med allmänheten.
4. Beslutsfattare. Beslutsunderlaget sammanställs av kärnteamet och går till
beslutsfattare inom offentlig och privat sektor för framtagande och
fastställande av koordinerade färdplaner för hållbarhetsomställning av
transportsystemen.

VÄGVAL 2030. Färdplan för snabbomställning till HÅLLBARA persontransporter

57

1. Kärnteamets
ABCD

Visionsbyggande
lett av
Kärnteamet

4. Beslutsfattande
- Riksdag
- Regionledning
- Kommunstyrelse
- Företagsstyrelser
Koordinerade
Färdplaner för
Transport- och energisystemomställning

Hållbarhetsprinciper (HPs)
Hållbart samhälle
Hållbara transportoch energisystem

2. Intressenters och Expertgruppers ABCD:
- Resursbashantering
- Ytplanering
- Teknikval
- Ledning
- etc

3. Dialog
med
allmänheten

Figur 13. Multi-intressentplanering för hållbarhetsomställning med FSSD. Hur FSSD kan
användas som gemensam mental modell där kärnteamets visionskiss av ett hållbart
samhälle och transportsystem inom hållbarhetsprincipernas ram (1), förfinas via
intressenter och experter (2) samt allmänheten (3) och banar väg för väl förankrade beslut
(4) om koordinerade färdplaner för hållbarhetsomställning av transportsystemen (källa:
figur 2 från Robèrt et al. 2017).

3.6 Demonstrationer som stöd för forskningen
För att identifiera och minska dagens marknadsbarriärer i övergången till
elfordon och därmed påskynda ett genombrott organiserades ett antal
demonstrationsaktiviteter i dialog med projektets forskning. Här beskrivs de för
denna färdplansrapport viktigaste demonstrationerna:
•

•

Testmarknad och affärsnätverk. Som ett första steg togs beslutet att skapa
en föregångsmarknad. Tanken var att övertyga en kommunerna att skriva
under avsiktsförklaringar om att köpa in en testflotta av elfordon och
tillhörande laddinfrastruktur. Detta skulle göra det intressant för företag att
delta och i sin tur skriva under avsiktsförklaringar om att rabattera
produkter inom fordon, laddinfrastruktur och energi. Därefter skulle det bli
intressant för ännu fler kommuner att delta. För att möta intresset från
näringslivet kring affärsmodeller och systemet av stödtjänster till elfordon
skapades också ett affärsnätverk.
Energideklarationer. Frågor och invändningar kring huruvida elbilarnas
räckvidd skulle räcka till i kommunernas och landstingens praktiska
verksamhet ledde fram till att 27 så kallade energideklarationer togs fram81.
I dessa utredningar kartlades de verkliga dagliga körmönstren för samtliga
fordon hos de deltagande kommunerna och landstingen. Detta matchades
sedan mot elfordons och andra miljöbilars prestanda för att kunna ge
rekommendationer om tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt lämpliga
kompletteringar av fordonsparkerna framöver.
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Test av elbilar i hemtjänsten. För att få en bild av konkreta
användarbehov genomfördes praktiska tester av elfordon i hemtjänstens
dagliga verksamhet.
Laddkarta. För att enklare hitta laddstolpar vid resor med elbil beslöts det
att ta fram en interaktiv laddkarta fram som via projektets hemsida skulle
visa aktuell status för samtliga anslutna internetuppkopplade
elfordonsladdare. Tanken var att detta senare ska kunna byggas in i appar
för att hitta laddstolpar, boka dem, ladda och betala.
Laddinfrastrukturutredning. Även om flera studier pekar på ett relativt
begränsat behov av publik snabbladdning med tanke på bilars verkliga
dagliga körsträckor82 kan tillgången till snabbladdare minska känslan av
räckviddsångest och göra det lättare att till fullo nyttja elfordonens
potential. Därför utfördes en utredning av lämplig placering av
snabbladdare och hur de bör skalas upp i samklang med elfordonsflottans
framväxt.
Laddpark. I Växjö, som var en av de platser som
laddinfrastrukturutredningen pekade ut, placerades en ’laddpark’ där flera
olika laddsystem testades.
Rabatterbjudande för laddstolpar. För att påskynda installationen av
laddstolpar togs ett rabatterbjudande fram till projektmedlemmarna.
Beräkningar och tester avseende elbussar. Både teoretiska beräkningar
och praktiska tester genomfördes för att jämföra elbussars och flera andra
bussalternativs lönsamhet och hållbarhetsprestanda.
Beräkningar för privatpersoner. Lönsamheten för elbilar och andra
alternativ jämfördes utifrån ett totalkostnadsperspektiv.
Elbilspoolstester. Traditionellt sett anses bilpooler främst vara för större
städer. Elbilspooler är ännu mer sällsynta. Det ansågs därför intressant att
undersöka lämplig lokalisering för och att testa elbilspooler i småstäder.
Roadshow. För att knyta ihop de övriga demonstrationsinsatserna och öka
kunskapsnivån i kommunerna och bland allmänheten så att fler skulle våga
ta steget att inskaffa elfordon genomfördes under våren 2014 Sveriges
dittills största roadshow för elfordon. Vid varje anhalt redovisades
energideklarationernas och laddutredningens resultat för
kommunledningarna. Samtidigt fick kommunanställda och
kommuninvånare prova på marknadens utbud av elfordon.
Elbilsdag med IKEA. Under flera år hölls en elbilsdag på IKEA i Älmhult för
att underlätta att berörda aktörer möts och kan hjälpas åt att skynda på
utvecklingen. Här hölls också finalen för roadshowen år 2014.

3.7 Fördjupad ABCD-studie med kompletterande metoder

ABCD-proceduren vidareutvecklades också för att bättre knyta ihop
affärsmodellering, hållbarhetsutvärderingar och simuleringar. Den
övergripande studien enligt ABCD-proceduren (kapitel 4) ledde till nya frågor
och därför användes även kompletterande metoder i utvalda fördjupningar för
steg B (kapitel 5-7), C (kapitel 8-9) och D (kapitel 10-11). Dessa metoder
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beskrivs efterhand som de används i denna rapport och för tydlighetens skull
redovisas också i Bilaga 3 den sammanhållna metodiken med ett bredare urval
av metoder – så som de har använts i projektets olika delstudier.

3.8 Noter kapitel 3
63. Detta är en något anpassad version av den bild som professor Johan Rockström,
från den forskargrupp som tagit fram planetgränserna, presenterade i samband med en
hållbarhetskonferens i Stockholm den 3 februari, 2016.
64. Se t.ex. Robinson, J., 1990. Future under glass – A recipe for people who hate to
predict. Futures 22(9): 820-843 eller Höjer, M., Mattsson, L-G. 2000. Determinsim and
backcasting in future studies. Futures 32(7): 613-634.
65. Broman G.I. och Robèrt K.-H. 2017. A framework for strategic sustainable
development. Journal of Cleaner Production 140 (Part 1): 17-31.
66. Ny, H., et. al. 2006. Sustainability constraints as system boundaries: an approach to
making life-cycle management strategic Journal of Industrial Ecology 10(1).
67. Se Missimer et al. 2017a. A strategic approach to social sustainability - part 1:
exploring the social system, Journal of Cleaner Production 140 (Part 1): 32-41 och
Missimer et al. 2017b. A strategic approach to social sustainability - part 2: a principlebased definition, Journal of Cleaner Production 140 (Part 1): 42-52.
68. Se t.ex. Steffen, W., et al. 2004. Global Change and the Earth System: A Planet under
Pressure, IGBP.
69. Se t.ex. Blyth, W., et al. 2014. Low carbon jobs:The evidence for net job creation
from policy support for energy efficiency and renewable energy. UK Energy Research
Centre (UKERC).
70. Se t.ex. Rifkin, J. 2015. The Zero marginal cost society: The internet of things, the
collaborative commons and the eclipse of capitalism. New York: Palgrave Macmillan.
71. Enligt trafikverket dör cirka 3000 människor per år från utsläpp av partiklar,
kväveoxider och andra föroreningar från den svenska vägtrafiken (se
http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/miljo-ochhalsa/halsa/luft/vagtrafikens-utslapp/ (läst 2016-07-14)).
72. Se tex. Willard, B. 2012. The New Sustainability Advantage: Seven Business Case
Benefits of a Triple Bottom Line. Gabriola Island, Canada: New Society Publishers; och
Robèrt, K.-H., Broman, G. 2017. Prisoners’ dilemma misleads business and policymaking. Journal of Cleaner Production 140 (Part 1): 10-16.
73. Se Robèrt, K.-H. et al. 2017. A strategic approach to sustainable transport system
development - Part 1: attempting a generic community planning process model. Journal
of Cleaner Production 140 (Part 1): 53-61.
74. För en aktuell översikt över FSSD-metodiken samt hur den har tagits fram och
använts se Broman G.I. och Robèrt K.-H. 2017. A framework for strategic sustainable
development. Journal of Cleaner Production 140 (Part 1): 1-15.
75. Bilden har efter denna rapports författares önskemål formgivits av illustratören
Stefan Borell som en vidareutveckling av en idé från andra forskare (se Höjer, M and
Mattsson, B. 2000. Determinism and backcasting in future studies. Futures. 32(7): s.
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613-634 och se också Steen P, Åkerman J. 1994. Syntes av studier över omställning av
energi- och transportsystemen i Sverige. I: Klimatdelegationen, editor. Årsrapport från
Klimatdelegationen 1994. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer).
76. Blinge, M., Eriksson, P., 2007. Utlysning, www.vinnova.se. Stockholm.
77. Cars, G., Oldmark, J., Robèrt, K.-H., 2008. Sustainable Traffic Solutions
(Idépromemoria kring framtidens transportlösningar) (No. 2008-00316). Vinnova, Det
Naturliga Steget, Stockholm.
78. Detta beskrivs närmare i två artiklar: Robèrt, K.-H., et al. 2017. A strategic approach
to sustainable transport system development – Part 1: attempting a generic community
planning process model. Journal of Cleaner Production 140 (Part 1): 53-61, samt Borén,
S., et al. 2017. A strategic approach to sustainable transport system development – Part
2: the case of a vision for electric vehicle systems in Southeast Sweden. Journal of
Cleaner Production 140 (Part 1): 62-71.
79. BTH driver projektet Hållbar kommun- och regionsutveckling tillsammans med tio
kommuner/regioner samt föreningen Sveriges ekokommuner.
80. Förenkling av figur från Robèrt, K.-H., et al. 2017. A strategic approach to
sustainable transport system development – Part 1: attempting a generic community
planning process model. Journal of Cleaner Production 140 (Part 1): 53-61.
81. Miljöfordon Sverige. 2014. 27 st Energideklarationsrapporter Fordon för
kommuner och landsting. Miljöfordon Sverige. (http://greencharge.se/aktiviteter2/energideklarationer/) (läst 2015-11-30).
82. Ståhl, B., et al. 2013. Roadmap Sweden – En färdplan för att främja elfordon i
Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den Svenska konkurrenskraften. Sweden.
Blue Institute.
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Kapitel 4. Övergripande vision för hållbara
persontransporter och etappmål 2030
Utifrån en övergripande ABCD-studie tas här fram en vision om fossilfria och
hållbara persontransporter, ett etappmål för år 2030, en kort nulägesbeskrivning
i förhållande till 2030-målet och visionen samt idéer om framtida lösningar för att
ta sig från nuläge till 2030-målet och visionen.
Sammanfattning av detta kapitel:
•

Som en förberedelse till visionsarbetet gjordes en översikt över
persontransportsystemet och dess drivkrafter:
o Persontransportbehovet drivs på av folkmängd, ekonomiskt välstånd
och ekonomins transportintensitet. Persontransportbehovet löses för
närvarande främst av privatbilism och de fossila bilarna dominerar
över de fossilfria.

•

En hållbarhetsutredning över elfordonssystem utfördes enligt de i kapitel 2
nämnda fyra planeringsperspektiven med följande huvudresultat:
o Det behövs en helt annan ytplanering än i dagens samhälle. När
kärnkraft och fossil energi har fasats ut blir en optimal ytanvändning
avgörande.

•

Denna hållbarhetsutredning breddades för att innefatta persontransporter i
stort – uppdelat per delsystem.

•

En preliminär vision för hållbara persontransporter och ett etappmål för år
2030 togs fram för delsystemen Politik och styrmedel, Användare och
marknad, Fordon och infrastruktur samt Energi och material.

•

Ur visionen härleddes framgångsindikatorer för att i följande kapitel i mer
detaljerade studier av nuläge och framtida lösningar kunna följa upp hur
långt samhället är ifrån att uppfylla visionen.
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4.1 Persontransportsystemet och dess övergripande
drivkrafter

En övergripande studie av dagens persontransportsystem visar att bilar som
drivs av fossila bränslen (fossila bilar) dominerar (Figur 14) över de som drivs
av förnybar energi (fossilfria bilar). Allt börjar egentligen med det
bakomliggande transportbehovet som, på grund av vad användarna föredrar
idag, främst leder till efterfrågan på privatbilism men också till efterfrågan på
andra transportlösningar (taxi och biltjänster, kollektivtrafik samt cykling/gång
och moped). Omfattningen på privatbilismen och biltjänsterna styr sedan hur
många nya bilar som säljs och användarnas preferenser styr hur stor andel av
dessa som blir fossilbränsledrivna respektive fossilfritt drivna bilar.
Persontransportbehov

Privatbilism

Taxi/biltjänster

Kollektivtrafik

gång/cykling/
moped

Total
nybilsförsäljning

Fossila
bilar
i drift

Fossilfria
bilar
i drift

Figur 14. Persontransportbehov, transportlösningar och fordon. Hur dagens
persontransportbehov fördelas mellan olika lösningar där främst privatbilism med
fossilbränsledrivna bilar dominerar.

En lite mer komplex bild framträder vid en närmare studie av drivkrafterna
bakom valet av fossilbränsledrivna bilar framför fossilfria bilar i dagens
persontransportsystem. Då framgår att persontransportbehovet i sin tur drivs
på av befolkningsökningen, den allmänna välståndsökningen och samhällets
inbyggda behov av hög transportintensitet. Valet av fossilbränsledrivna bilar
styrs främst av tradition, vilket är en stor pådrivande kraft som förklaras av
såväl vanor som av en stor fossilbränsledriven bilpark med tillhörande
infrastruktur med oljekällor, oljetankers, raffinaderier, tankbilar och
tankställen. Såväl aktörernas egen ekonomi som statens, via beskattningen av
och stödet till detta system, bidrar till den pådrivande kraften. Exempel på det
senare är statligt stöd till arbetskraftspendling. Även landsbygdens
organisationer argumenterar för att bilen ska vara fortsatt gynnad så att
människor ska kunna bo kvar i glesbygd där det är svårare att organisera turtät
och effektiv kollektivtrafik. I takt med ökande klimatskador och andra problem
från den fossilbränsledrivna transportsektorn är det dock troligt att den
pådrivande kraften kommer att svänga över till förmån för fordon och
infrastruktur som går i hållbar riktning.
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4.2 Indelning i delsystem för bättre studier av
persontransporterna

Inför det fortsatta arbetet med att ta fram visionen för ett hållbart
persontransportsystem pekar både tidigare studier om hållbara transporter83
och de transportintressentseminarier som organiserats inom GreenCharge84 på
fördelar med att dela in transportsystemet i några övergripande delsystem.
Dessa är tänkta att utvecklas parallellt och integrerat för att se till att de
tillsammans, utan att motverka varandra, bidrar till fossilfrihet och hållbar
utveckling:
•
•
•
•

Politik och styrmedel som styr de tre delsystemen nedan via information,
ekonomiska styrmedel och tvingande lagar och regler.
Användare och marknad, vilket inkluderar resenärerna och de
affärsmodeller och tjänster som de tar del av för att transportera sig.
Fordon och infrastruktur, vilket inkluderar fordon som bilar och bussar,
samt vägar, drivmedels- och laddstationer.
Energi- och material, vilket inkluderar material, bränsle och el till
framförallt bilar, bussar och deras understödjande infrastruktur.

4.3 Hållbarhetsutredning av persontransporterna från olika
perspektiv

Som beskrivits i kapitel 2 identifierade visionsarbetet planeringsperspektiven
’resursbasperspektivet’, ’ytperspektivet’, ’teknikperspektivet’, och
’ledningsperspektivet’ som redan har använts aktivt i samhällsplaneringen. En
mer tvärvetenskaplig kompetens krävs dock för att modellera hela samhället
inom hållbarhetsprincipernas ram. Här visas hur perspektiven förhåller sig till
varandra och är kopplade till persontransporternas delsystem (Figur 15).

Politik och styrmedel

Resursbasperspektivet

Ytperspektivet

Teknikvalsperspektivet

Ledningsperspektivet

Resurseffekter
kopplat till
alt. politik
och styrmedel

Yteffekter
kopplat till
alt. politik
och styrmedel

Tekniska effekter
kopplat till
alt. politik
och styrmedel

Styreffektivitet
kopplat till
alt. politik
och styrmedel

Användare och marknad

Styreffektivitet
Yteffekter
Resurseffekter
Tekniska effekter
kopplat till
kopplat till
kopplat till
kopplat till
alt. användar- och alt. användar- och alt. användar- och
alt. användar- och
marknadsbeteende
marknadsbeteende marknadsbeteende marknadsbeteende

Fordon och infrastruktur

Resurseffekter
kopplat till
alt. fordon
och infrastruktur

Yteffekter
kopplat till
alt. fordon
och infrastruktur

Tekniska effekter
kopplat till
alt. fordon
och infrastruktur

Styreffektivitet
kopplat till
alt. fordon
och infrastruktur

Resurseffekter
kopplat till
alt. energi- och
materialval

Yteffekter
kopplat till
alt. energi- och
materialalval

Tekniska effekter
kopplat till
alt. energi- och
materialval

Styreffektivitet
kopplat till
alt. energi- och
materialval

Energi och material

Figur 15. Delsystem och planeringsperspektiv. Frågor som belyses när
persontransporternas delsystem studeras från fyra planeringsperspektiv.
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Det första steget i multi-intressentplaneringsprocessen var att forskare från
BTH gjorde en preliminär ABCD-studie. Därefter påbörjades steg två via två
visionsseminarier på BTH i Karlskrona och på Residenset i Jönköping. Dessa
seminarier drevs av samma forskare och engagerade intressenter från
regionens transportsektor. Fokus låg på att ringa in hur elfordon kan bli en del
av en framtida fossilfri och hållbar transportsektor. Efter seminarierna
kompletterades utredningen av forskargruppen. Steg tre och fyra (dialog med
allmänheten respektive beslutsfattande) är ännu ej genomförda. I Ruta 2
sammanfattas resultatet från utredningen och grupperas enligt de olika
planeringsperspektiven.

Ruta 2. Visionsseminarier för hållbara elfordonssystem
Här sammanfattas resultatet från de två visionsseminarier som genomfördes på BTH i
Karlskrona och på Residenset i Jönköping. De gick ut på att ringa in hur elfordon kan bli en del
av en framtida fossilfri och hållbar transportsektor. Resultatet grupperas enligt de olika
planeringsperspektiven och exempel ges från listorna med (B) nutida styrkor och svagheter
samt (C) framtida lösningar (tabell R2-1 till R2-4).
Tabell R2-1. Studie av elfordonssystem från resursbasperspektivet – styrkor, svagheter och lösningar
B: Nuläge - styrkor
B: Nuläge - svagheter
Tekniker för att fånga förnybar energi börjar bli
Europeisk elproduktion har stora utsläpp, framför
konkurrenskraftiga.
allt av fossil koldioxid.
EU-direktiv gynnar mer hållbar användning av
material och bränslen.

Stor andel ej förnybara resurser används längs
systemets värdekedjor.

C: Idéer för framtida lösningar
Energiförsörjningen till nya elfordonsladdningsanläggningar bör produceras från förnybara och hållbart
förvaltade flödesresurser såsom sol, vind , havsvågor, havsströmmarna och geotermisk energi.
Biobränslen baseras på avfall i stället för grödor eftersom grödesbaserade biobränslen har låg
energieffektivitet över livscykeln och odlingsytorna behövs därför snarare för skydd av naturens mångfald,
matproduktion och produktion av förnybara material.
Hushållen blir mikroproducenter av förnybar elenergi och säljer överskottet till elnätet och bidrar
därigenom till ett ökat utbud av rena resurser för resten av samhället, inklusive elfordon i trafiksystemet.
Upprättande av lokala återvinningsanläggningar för elfordon skulle öka återanvändning av material och
genom strikta regler säkerställa en god arbetsmiljö under återvinningsprocessen
Tabell R2-2. Studie av elfordonssystem från ytperspektivet – styrkor, svagheter och lösningar
B: Nuläge - styrkor
B: Nuläge - svagheter
Det finns ett etablerat nätverk av tankstationer
Ökad elanvändning kan tillfälligt leda till ökad
som skulle kunna lägga till laddsystem och vätgas.
produktion av ohållbar el i EU.
Elbussar är redan konkurrenskraftiga för kollektivtrafik – både från kostnads- och vidare
hållbarhetsperspektiv.

Otillräckligt nätverk av snabbladdningsanläggningar
för att resa längre än 150 km.

C: Idéer för framtida lösningar
Elladdningsinfrastruktur integrerad med smarta elnät som ska uppfylla olika användarbehov såsom
snabbladdning längs vägar mellan städer, hemladdning under nätter och halvsnabbladdning vid köpcentra.
Flexibel elladdningsinfrastruktur som integreras mot elvägar, batteribytesstationer, lokala energilager.
Integrering av elfordonssystem med andra befintliga och framtida systemlösningar som bidrar till hållbar
utveckling (t.ex. stadsplanering för förtätning, pumpar för biobränslen och bränslecellsstationer,
kollektivtrafik, car sharing, bilpooler, cykling och gångtrafik).
Tåg och båtar täcker en mycket större andel av godstransporterna än idag och används för större avstånd ,
medan lättare ellastbilar används för kortare sträckor .
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Tabell R2-3. Studie av elfordonssystem från teknikperspektivet – styrkor, svagheter och lösningar
B: Nuläge - styrkor
B: Nuläge - svagheter
Elmotorer är billigare och enklare att underhålla än
förbränningsmotorer.

Elfordonens räckvidd är mindre än en femtedel av
fossilbränsledrivna fordons.

Det är möjligt att komplettera den elektriska
drivlinan med andra energibärare.

Elfordon har cirka 50 % högre investeringskostnad
än liknande fossilbränsledrivna fordon.

Nära nollutsläpp i användningsfasen.

Det finns inte elfordonsalternativ till alla
bilmodeller.

Elkostnaden är endast ca 10 % av kostnaden för
fossila bränslen och laddning kan göras hemma.

Elfordonsbatterier och bränsleceller produceras
idag med fossil energi och innehåller sällsynta
metaller (t.ex. platina och litium) som begränsar en
framtida uppskalning.

C: Idéer för framtida lösningar
Offentlig upphandling bör tillämpa ett fullständigt livscykelperspektiv med bland annat krav om
materialåtervinning och användning av förnybar energi vid produktion av elbilar.
Fokusera på elektriska drivlinor men förbered för andra potentiellt hållbara lösningar både för direkt
eldrift (t.ex. genom elektriska vägar) och för energilagring (t.ex. vätgasdrivna bränsleceller, svänghjul,
komprimerad, luft och modern batteriteknik). Detta kan även även integreras med smarta elnät i hushåll.
Det behövs nya elmotorlösningar men, med tanke på den långa livslängden för svenska fordon på
marknaden (17 år i genomsnitt ), kommer det sannolikt också behövas tekniska lösningar för konvertering
till hybrider och för förtida utskrotning av befintliga förbränningsmotorer.
Tabell R2-4. Studie av elfordonssystem från ledningsperspektivet – styrkor, svagheter och lösningar
B: Nuläge - styrkor
B: Nuläge - svagheter
Det pågår utveckling av affärsmodeller för att
Politiker är inte övertygade att det ännu finns
hantera elfordonssystem som kännetecknas av låga tillräcklig hållbarhetsopinion och är därför rädda
driftskostnader och höga initiala inköpskostnader.
för att fatta långtgående investeringsbeslut som kan
göra dem impopulära på kortare sikt.
Skatt per km i stället för på resursanvändning är en
beprövad konstruktion som har använts tidigare i
Nuvarande skatter på fossila bränslen bidrar
Sverige .
mycket till den nationella ekonomin och inte bara
till trafiksektorn. Dessa skatter är därför svåra att
Många regioner vill ha fler elfordon.
avveckla ur ett statsbudgetsperspektiv.
C: Idéer för framtida lösningar
Ändra styrmedel från att baseras på förbrukning av bränsle mot att baseras på resornas längd.
Främja användningen av fordon som bidrar till hållbar utveckling i hela livscykeln.
Hållbarhetspionjärer bland offentliga (och andra) organisationer kan initialt leda övergången till
elfordonssystem genom att öka medvetenheten bland privatpersoner och organisationer att det är möjligt
att använda elbilar i det dagligen – privat och i näringslivet.
Elfordonssystem är beroende av ökad kunskap och sektorsövergripande samarbeten om hållbara
transporter. Det behövs ett särskilt fokus mot intressenter som avsevärt kan bidra till en övergång från
fossilbränsledrivna fordon till elfordon. Detta kan vara en utgångspunkt för skapandet av en demokratisk
grupp som deltar i statliga trafikdiskussioner och -beslut.
Det behövs troligen styrmedel som främjar nya elmotorlösningar och, med tanke på den långa livslängden
för svenska fordon på marknaden (17 år i genomsnitt), behövs det sannolikt också styrmedel som
påskyndar konvertering av befintliga förbränningsmotorer till eldrift och till mer hållbara bränslen samt
förtida utskrotning av befintliga förbränningsmotorfordon.
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4.4 Konsekvenser för det hållbara samhället i stort

Den preliminära ABCD-studie som inledde den i Figur 13 beskrivna
multiintressentplaneringsprocessen gav några övergripande insikter om hur
det hållbara samhället kommer att ge nya förutsättningar för alla sektorer,
inklusive transporterna85:
•
•
•
•
•
•

I det smarta uppkopplade samhället har fossil energi fasats ut och många
byggnader och offentliga ytor nyttjas för infångning av sol-, vind- och annan
förnybar flödesbaserad energi.
Lokala, regionala och nationella energilager kombineras med smarta
energinät för att förse samhället och transportsystemet med billig förnybar
energin - där och när den behövs.
Material från ekosystem används inte i första hand för att framställa
bioenergi utan främst till hållbara material med lång livslängd som
återanvänds och återvinns i hög grad.
Metaller och annat berggrundsmaterial används endast i välkontrollerade
kretslopp.
Bebyggelsen är spridd över ihopkopplade regioner med integrerade
förnybart drivna kollektivtrafiksystem (Mälardalen kan ses som ett exempel
på sådan ’decentraliserad koncentration’).
Inkomster från energiproduktion i hemmen tillsammans med en utvecklad
delningsekonomi och hemtillverkade 3D-printade produkter har minskat
hushållens behov av förvärvsinkomster, förbrukningsvaror och transporter.

4.5 Konsekvenser för persontransporternas delsystem
Baserat på den övergripande ABCD-studiens konsekvenser för samhället i stort
och på de elfordonsfokuserade intressentgruppsstudierna gjordes också en mer
detaljerad utredning för att peka ut en önskvärd förändringsriktning för politik
och styrmedel och de tre andra delsystemen inom persontransportsektorn86
(Figur 16):
•

Politik och styrmedel. Den högsta ledningen för företag, kommuner,
regioner och nationer ska se de stora utmaningarna, ta fram relevanta och
genomförbara mål och samla intressenter inom olika sektorer och
discipliner för gemensam planering och uppföljning för att nå målen. Som
framgått av kapitel 2 är omställningen till hållbarhet vår civilisations största
utmaning någonsin och den borde därför ligga högst på den högsta
ledningens prioritetslista. Lagar, regler och styrmedel bör tas fram för att
gynna en övergång till förnybart drivna elfordon och andra förnybara
alternativ. Elfordonens effektivare drivlina skulle minska utsläppen från
användningsfasen men detsamma gäller inte för stödinfrastrukturen för
exempelvis bränsle till kraftverk, vägar och även elfordonens övriga
livscykelfaser från ’vagga till grav’ som fortfarande kan ge betydande
påverkan och uppta betydande yta. Politik och styrmedel bör därför som
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tidigare har nämnts övergå från att ha privatbilismen i centrum till att först
koordinera alla transportslag (intermodala transportlösningar) och på sikt
även samplanera trafiken med andra sektorer och annan markanvändning i
samhället (jmfr. t.ex. med energisektorn och bebyggelsen som redan håller
på att integreras när smarta hem och städer byggs om för att producera
egen energi).
Politik och styrmedel
Samplanering med alla samhällssektorer
Bilen i centrum

Kollektivtrafik & intermodala transportlösningar

Användare och marknad
Gång & cykel kompletterat med kollektivt & biltjänster
Egen bil i centrum

Kollektivt kompletterat med egen bil & biltjänster

Fordon och infrastruktur
El, bränsleceller,
elvägar?
Bensin, diesel

Hybrider, biobränsle

Energi- och materialresurser
Flödesresurser från sol, vind, våg, etc
Olja och gas,
Knappa metaller

2015

Avfall, biomassa, biokol,
CCS, förnybara/återvunna material

2030

Hållbar framtid

Figur 16. Vägen till ett fossilfritt och hållbart transportsystem. Hur de fyra identifierade
delsystemen kan samverka för att fasa ut fossila bränslen till 2030 på väg mot fullt
hållbara persontransporter (källa: figurerna 1-4 från Borén et al. 2017).

•

Användare och marknad. De senaste årtiondenas ökning av
transportarbetet bland svenska resenärer har i allt högre utsträckning skett
via den egna bilen snarare än via kollektivtrafiken. Om inte denna utveckling
bryts så blir det svårare att gå i en hållbar riktning. Ju fler bilar det finns
desto fler fossilbränsledrivna bilar måste bytas ut och ersättas med fossilfria
och hållbart drivna bilar. Det har dock funnits tecken på ett trendbrott. Man
har bland annat på flera håll talat om ’Peak car’, det vill säga att ökningen av
antalet bilar har börjat avta87. Även om egen bil troligen även framöver
kommer att vara mest naturligt i glesbygd så är den hållbara huvudvägen
framåt troligen att de kollektiva transportalternativen blir normen och
kompletteras med egen bil och biltjänster. På längre sikt kommer troligen
gång och cykel kunna ta över som norm (jfr cykelstaden Köpenhamn) med
kollektiva transporter och biltjänster som komplement.
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Fordon och infrastruktur. Dagens fossilbränsledrivna fordon kommer
troligen först och främst gradvis ersättas av (eller konverteras till)
hybridfordon (som har både förbränningsmotor och elmotor). På så sätt kan
de bli en ’brygga’ tills batterier eller bränsleceller kan möta alla kundbehov,
inklusive för långresor och tunga godstransporter. Här kan också elvägar få
en roll. Om batterialternativet ’vinner’ så skulle hela bränslesektorn kunna
rationaliseras bort, vilket skulle kunna leda till stora resursbesparingar.
Bränslecellsalternativet skulle däremot fortfarande behöva en
bränslehantering, men troligen mer decentraliserat med solceller och
vindkraftverk som lokalt genererar el som omvandlas till vätgas och tankas
på fordon.
Energi- och material. Idag används olja och gas och en del sällsynta
metaller (t.ex. litium i elbilsbatterier och platina i bränsleceller) i
transportsystemets värdekedjor. Oljan och gasen kommer troligen ersättas
av en kombination av avfall och biomassa och metallerna kommer att
användas mer sparsamt och återvinnas bättre. Dessutom kommer troligen
allmänt mer av förnybara och återvunna material användas även inom den
nära framtiden. Snart införs troligen också energilösningar med ’negativa’
utsläpp såsom biokol, carbon capture and storage (CCS) (se Ruta 1). På
längre sikt kommer troligen förnybara flödesresurser (sol-, vind- och
vågkraft) ta över.

4.6 Preliminär vision för hållbara persontransporter

Baserat på studierna så här långt togs en preliminär vision för hållbara
persontransporter fram inom ramen för FSSD:s hållbarhetsprinciper (se Figur
16 och Figur 17):
•

•

•
•

Politik och styrmedel. Transportsektorn samplaneras med andra
samhällssektorer och med annan markanvändning i förhållande till de
grundläggande hållbarhetsprinciperna samt stöttar nedanstående tre
delsystems nya fokus.
Användare och marknad. Användarna har överlag cykling och gång som
förstahandsval med kollektivt resande och biltjänster som komplement. Där
cykling och gång inte är rimligt är kollektivt och biltjänster förstahandsval.
Egen bil används främst där alternativen inte är funktionella, till exempel i
glesbefolkade områden utan kollektivtrafik.
Fordon och infrastruktur. Här dominerar elfordonssystem. Sluttillförseln
av el sker genom batterier och/eller bränsleceller och/eller elvägar.
Energi och material. Primärenergi för generering av el och bränslen är
förnybar och hållbar (domineras av sol-, vind-, vatten- och vågkraft) och
materialhanteringen sker inom ramen för hållbarhetsprinciperna.
Exempelvis kommer förnybara resurser från välskötta ekosystem, metaller
återvinns i hög grad och sådana material som redan vid små läckage ger
stora koncentrationsökningar i naturen är utfasade.
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4.7 Preliminärt etappmål för år 2030

I linje med beräkningarna från kapitel 2 kan eventuellt det gällande målet om en
fossiloberoende (70-80 % fossilfri) svensk fordonsflotta till år 2030 vara
förenligt med Parisavtalet88. Trots detta, för att vara på den säkra sidan i
förhållande till klimatutmaningen, för att kunna bli en föregångare i den
internationella snabbomställning som krävs och är på gång samt för att kunna
hantera andra hållbarhetsutmaningar såsom oljeberoende, yt- och metallanvändning, hälsoeffekter och samhällskostnader bör Sveriges
persontransporter snarare bli helt fossilfria till år 203089. Sammantaget skulle
detta troligen till år 2030 behöva innebära att (se Figur 16):
•
•
•
•

Kraftfull politik och kraftfulla styrmedel har satts i verket som minskar
transportbehov, bil-, och fossilberoende samt fångar in växthusgaser från
atmosfären.
Användarna och marknaden har minskat sitt fokus på egen bil till förmån
för kollektivtrafik, biltjänster samt cykling och gång.
Fordon och infrastruktur. Fordonsflottan utgörs av en mix av elfordon,
biobränsledrivna förbränningsfordon och hybrider och det finns
infrastruktur som stödjer detta.
Energi och material. Fossil primärenergi i form av olja- och naturgas har
till största delen ersatts av bränslen från avfall och biomassa samt av el från
sol-, vind- och vattenkraft. Skatter från transportsektorn har i viss grad
investerats i ny fossilfri primärenergi och koldioxidinfångning med biokoloch CCS-teknik. Använda material är i högre andel förnybara och från
välskötta ekosystem, metallåtervinningen har ökat och fokus ligger på
metaller med låg risk för systematisk koncentrationsökning i naturen.

Detta etappmål är preliminärt och kommer eventuellt att behöva justeras efter
att olika lösningars potentialer att hantera samhällskostnader och de andra
hållbarhetsutmaningarna har vägts mot varandra i kvantitativa simuleringar
och scenarier i kapitel 11 av denna rapport.

Figur 17. Hur ett hållbart transportsystem skulle kunna se ut (illustration: Stefan Borell).
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4.8 Indikatorer för utveckling till visionen

För att underlätta uppföljning av hur väl olika framtida lösningar och
utvecklingsvägar kan leda till visionen definierades några övergripande
indikatorer. De komplexa samband mellan transportsystemet och dess
konsekvenser som måste återges kräver att ganska många företelser jämförs
parallellt. Det är dock samtidigt nödvändigt att hålla antalet indikatorer till ett
minimum så att överskådligheten finns kvar. Politik och styrmedel och den
tekniska innovationskraften bland företagen är det som driver utvecklingen
bland användarna och de fordons- och infrastruktursystem de väljer. Energioch materialresurser används som en konsekvens av dessa val. Det viktigaste
blir därför att hitta indikatorer som kan följa utvecklingen på marknaden samt
de ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetseffekter denna utveckling
leder till (Figur 18).

4.8.1 Marknadsindikatorer
•

•

Användare och marknad. Ju mindre transportanvändarna åker bil och ju
mer de åker kollektivt, går och cyklar desto färre fordon och mindre bränsle
behövs. Det blir också enklare att ersätta en mindre fossilbränsledriven
fordonspark med förnybart drivna fördon. Här följs därför hur stor andel av
användarna som främst åker i egen bil, kollektivt, med taxi och andra
biltjänster samt går och cyklar.
Fordon och infrastruktur. Det är viktigt att både fordon och den
infrastruktur som krävs för att understödja dem blir hållbara så snart som
möjligt. Därför följs här fördelningen mellan olika typer av fordon i
bilparken (t.ex. fossilbränsledrivna, biobränsledrivna, hybrid- samt el- och
bränslecellsfordon).

4.8.2 Ekologiska och sociala hållbarhetseffektindikatorer
•

•

•

Utsläpp till natur (HP1 och 2). Här följs främst ’växthusgasutsläpp’ (kg
CO2-ekvivalenter) och partiklar (kg PM) som stod ut som speciellt viktiga vid
de initiala övergripande studierna ovan. En annan viktig utsläppskategori är
tungmetaller (kg nickel, bly kadmium, etc) men dessa ges ingen egen
kategori här eftersom de både kan anses ingå i ’partiklar och övriga utsläpp’
och delvis täcks indirekt genom att det under HP4 finns en indikator för
användandet av knappa metaller. Försurning och övergödning har uteslutits
i detta läge eftersom de hänger starkt ihop med användandet av fossila
bränslen och de växthusgaser som redan följs.
Undanträngning av natur (HP3). Transportsystemet tränger undan
naturen på många sätt - både direkt (t.ex. via vägarnas utbredning) och
indirekt (t.ex. via förbrukning av sötvatten i bränsleframställningen). Här
följs en samlingsindikator som kallas ’påverkad naturyta’ (baserad på km2
urban mark, jordbruk och natur).
Underminering av människors förmåga att tillgodose behov på kort
sikt (HP4). De viktiga sociala konsekvenserna kopplade till
transportsektorn är komplexa men fokuseras av praktiska skäl i denna
första studie till dödsfall och allvarliga skador. Det är välkänt att
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trafikolyckor orsakar allvarliga skador och dödsfall men som tidigare har
nämnts är trafikens indirekta bidrag till sämre mänsklig hälsa troligen också
stort. Därför inkluderas båda dessa problem i en samlingsindikator över
trafikens ohälsa (antal dödsfall och allvarligt skadade). Här under mänskliga
behov kunde också transportsystemets förmåga att bidra till sysselsättning
(antal jobb lokalt/globalt) tas upp men denna positiva effekt räknas istället
in under den samhällsekonomiska indikatorn för bidrag till Sveriges
ekonomi enligt nedan.
Underminering av människors förmåga att tillgodose behov på lång
sikt - resursutarmning (HP4). Indikatorn ’metall- och övrig
resursutarmning’ fokuserar på de sällsynta metaller som förbrukas inom
transportsystemet (kg koppar, litium, platina, etc) och på utarmningen av
fossila resurser (kg fossil kol, olja, uran, uran, gas). De fossila resurserna
hänger dock också nära ihop med utsläppen av växthusgaser som redan följs
med en egen indikator.

4.8.3 Privat- och samhällsekonomiska hållbarhetseffektindikatorer
•

•

Bidrag till total årlig transportkostnad för slutanvändarna. Det är
naturligtvis viktigt att kartlägga alla aktörers eventuella lönsamhet i den
övergång som här skissas på. Dock bedöms det vara ännu viktigare att följa
hur slutanvändarnas val av transportlösningar bidrar till deras totala årliga
transportkostnader. Det är ju slutanvändarna som måste gynnas för att de
ska kunna välja de mer fossilfria och hållbara alternativen. De levererande
företagens vinster och förluster måste ju också rymmas inom det utrymme
som slutanvändarnas betalningsvilja ger.
Kostnad för Sveriges ekonomi. Transportsektorn har idag en stor
påverkan på Sveriges samhällsekonomi. Det är därför viktigt att följa hur
denna ekonomiska påverkan beror av olika alternativa utvecklingsvägar. Det
finns många komplexa samband här men som en första approximation har
ett par ganska tydliga och mätbara faktorer valts ut. Transportsektorn
bidrar positivt med moms och jobbskatter kopplade till dess produkter och
tjänster samt med bränsle- och vägskatter. Sektorns negativa bidrag
kommer bland annat från dödsfall och allvarliga personskador från trafiken
och dess utsläpp samt klimatpåverkan och andra skador på miljön. Dessa
faktorer sammanvägs för att få ett värde på denna indikator som en
nettokostnad i förhållande till vad som räknas in i statsfinanserna i
utgångsläget. Detta innebär att dolda miljökostnader för befintliga
verksamheter (t.ex. klimateffekter från bensinbilar) kommer att driva upp
värdet på denna kostnadsindikator. Sänkta kostnader från framtida nya
verksamheter som fasas in på marknaden (t.ex. sänkta klimateffekter från
fossilfria vindelsdrivna elbilar) kommer däremot att sänka värdet på
indikatorn.
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Växthusgasutsläpp

Behov

Döda & skadade

Figur 18. Hållbarhetseffektindikatorer. Indikatorer för transportsektorns ekologiska (HP1
& HP2 och HP3), sociala (HP4) samt ekonomiska hållbarhetseffekter (grönt=acceptabel
effekt, gult=riskabel effekt, rött=oacceptabel effekt).

4.9 Noter kapitel 4
83. Se t.ex. Cars, G., Oldmark, J., Robèrt, K.-H., 2008. Sustainable Traffic Solutions
(Idépromemoria kring framtidens transportlösningar) (No. 2008-00316). Vinnova, Det
Naturliga Steget, Stockholm.
84. Borén, S., et al. 2017. A strategic approach to sustainable transport system
development - Part 2: the case of a vision for electric vehicle systems in Southeast
Sweden. Journal of Cleaner Production 140 (Part 1): 62-71.
85. För en bred studie som kommer till liknande slutsatser se t.ex. Rifkin, J. 2015. Zero
Marginal Cost Society. New York: Palgrave MacMillan.
86 Se figurerna 1-4 i Borén, S., et al. 2017. A strategic approach to sustainable transport
system development - Part 2: the case of a vision for electric vehicle systems in
Southeast Sweden. Journal of Cleaner Production 140 (Part 1): 62-71.
87. En del är övertygade om att peak car är på gång (se t.ex.
http://www.dn.se/debatt/bilen-blir-alltmer-onodig-i-takt-med-urbaniseringen/ (läst
2015-10-12)). Statistik för Sverige kunde dock till år 2016 endast bekräfta ett minskat
bilåkande per bil medan antalet bilar fortfarande ökar (se t.ex.
http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/nationellt/2014-06/trafikverket-forskarmed-kth-om-peak-car/ eller http://www.trafa.se/globalassets/pm/pm-2015_14-peakcar-i-sikte-statistik-och-analys-over-sveriges-personbilsflotta-och-dessanvandning.pdf (läst 2016-10-12).
88. Parisavtalet är den internationella klimatöverenskommelse som togs fram i slutet
av 2015 och som strävar efter att den globala medeltemperaturhöjningen jämfört med
förindustriella nivåer ska hållas väl under två grader och helst under 1,5 grader.
89. Färdplansarbetets beräkningar i kapitel 2 pekar på att en utsläppsminskning av
denna storleksordning krävs för att med hög sannolikhet kunna undvika att bidra till
högre temperaturhöjning än Parisavtalets ambition. Detta motsvaras av
Miljömålsberedningens fjä rde ’utslä ppsbana’ (se Miljö må lsberedningen. 2016. En
klimat- och luftvå rdsstrategi fö r Sverige. Del 1. Delbetä nkande av
Miljömålsberedningen. (SOU 2016:47)).
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Kapitel 5. Dagens politik och styrmedel
Rätt stöd från politik och styrmedel förväntas ha stor betydelse för att i tid kunna
genomföra en omställning till fossilfria och hållbara transporter. Utvecklingen går
snabbt och många olika styrmedel diskuteras. Här ges en bild av i vilken riktning
nuvarande politik och styrmedel leder.
Sammanfattning av detta kapitel:
•

Det finns flera bakomliggande normer och tänkesätt som driver på politiken
och dess styrmedel i en riktning som inte nödvändigtvis är hållbar:
o Ekonomin är i fokus medan miljö- och hållbarhetsproblem ses som
perifera.
o Ekonomisk tillväxt i form av ökande BNP och dess indirekt ökande
resursflöden ses som en nödvändig möjliggörare av välfärd.
o Fri konkurrens och frihandel med omvärlden anses vara speciellt
viktiga för BNP-tillväxten i ett exportberoende land som Sverige.
o Det finns en samförståndsmodell mellan en stark regering, starka
fackförbund och några få starka stora exportföretag som gynnar
storskaliga lösningar.
o Storstädernas villkor är ofta i fokus när samhällets hållbarhetsproblem
och potentiella lösningar diskuteras.

•

•
•

Både det gällande målet om ett fossilfritt Sverige till 2050 och den föreslagna
tidigareläggningen till 2045 kan eventuellt räcka för att leva upp till
Parisavtalets krav men inte för att dra nytta av möjligheterna med att bli en
föregångsmarknad.
Målet om fossiloberoende transportsektor till 2030 är oklart formulerat och i
sig otillräckligt för att säkerställa att transporterna kan nå sin del av
Parisavtalets krav.
En översikt av gällande styrmedel visar att Sverige på varje viktig punkt både
’gasar’ och ’bromsar’ samtidigt - med minskad förändringskraft som följd:
o Transportintensiv och transportsnål samhällsplanering både ökar och
minskar persontransportbehovet.
o Styrmedel både ökar och minskar bilberoendet.
o Styrmedel både gynnar och missgynnar fossilbränsledrivna respektive
fossilbränslesnåla bilar.
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5.1 Politik & styrmedel som beteendeförändrare

Idén med politik och styrmedel är att ändra beteenden bland offentliga och
privata beslutsfattare och aktörer på marknaden i en önskvärd riktning. För att
detta ska fungera på bästa sätt bör man ha en ganska klar bild över de upplevda
fördelarna och nackdelarna för både det gamla oönskade och det nya önskade
beteendet. I detta fall handlar det ytterst om att förskjuta resenärers beteenden
- och de tekniska system som understödjer dem – från fossilberoende till
fossilfrihet och hållbarhet. Man vill alltså försvaga marknadsfördelar och stärka
marknadsnackdelar för användandet av fossilberoende system och samtidigt
förstärka fördelarna och försvaga nackdelarna för fossilfria elbilar och andra
miljöbilar. När politik och styrmedel studeras så är det lämpligt att börja i de
normer och uppfattningar (paradigmet) som ligger bakom långsiktiga mål och
styrmedel.

5.2 Paradigmet bakom mål, politik och styrmedel

Den starkast styrande nivån i ett system är det paradigm av gemensamma
normer och uppfattningar som delas av människorna i systemet90. Detta ligger
till grund för de mål som sätts och det agerande som sker på alla lägre
systemnivåer91, inklusive politik och konkreta styrmedel. Det är svårt att
identifiera paradigm eftersom vi själva ofta är en del av det. Det finns dock flera
ganska tydliga företeelser som är troliga delar av det paradigm som fortfarande
dominerar Sveriges samhällsutveckling och därmed också är styrande för den
svenska transportsektorn. Nedan listas fyra av dessa, tillsammans med en
kritisk granskning i ljuset av de hållbarhetsutmaningar som har beskrivits ovan:
•

•

På ett övergripande plan ses miljö- och hållbarhetsproblem som
externaliteter till det ekonomiska system som ligger i fokus. Man ser det
som att den ekonomiska tillväxten och de hittills kopplade ökande fysiska
resursflödena förvisso kan ge olyckliga bieffekter men att de löses efter hand
eller accepteras och hursomhelst anses uppvägas av den möjlighet den
ekonomiska tillväxten ger att utveckla samhället och ge människor jobb och
en möjlighet att skaffa det de behöver. Ibland kallas detta för det så kallade
cylinderparadigmet92 (Figur 19). Som framgick av kapitel 2 pekar dock inte
verkliga trender på att sociala och miljömässiga problem dyker upp och
löses efter hand. De blir tvärtom sammantaget systematiskt allt värre, vilket
är ett ofrånkomligt utfall av att samhället bryter mot grundläggande
hållbarhetsprinciper.
Fri konkurrens och frihandel med omvärlden anses vara speciellt viktiga
för tillväxten i ett exportberoende land som Sverige. Tillväxten från denna
handel kan dock på grund av BNP-begreppets begränsningar dölja
miljömässiga och sociala problem i andra länder. Sveriges ’skuggutsläpp’ av
växthusgaser i andra länder bedöms till exempel vara lika stora som de
utsläpp som sker inom Sveriges geografiska gräns (se Figur 7 ovan).
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Figur 19. Cylinderparadigmet. Hur dagens ’cylinderparadigm’ ser sociala och ekologiska
hållbarhetsproblem som oundvikliga periodiska men hanterbara negativa bieffekter av
samhällsutvecklingen (källa: baserat på Robèrt et al. 2012).

•

•

Många ser den storskaliga samförståndsmodell mellan en stark regering,
starka fackförbund och och några få stora exportföretag som en nyckel till
den långvariga ’fred’ som rådde på den svenska arbetsmarknaden under
stora delar av 1900-talet och därmed blev en grund för att Sverige mellan
1870 och 1970 kunde ha snabbast ekonomisk tillväxt i världen. Även om
denna bild på många sätt har luckrats upp ses fortfarande svenska
storföretag som Volvo, Vattenfall, Fortum och ABB som viktiga partners till
regering och myndigheter när framtidslösningar skissas upp93. Den
storskaliga samförståndsmodellen anses alltså ge jobb (hos ett mindre antal
storföretag) men detta är sårbart på sikt när trenden inom industrin går mot
ökad automation och jobbfri tillväxt94. Det finns också framgångsrika
alternativa modeller. Det ekonomiskt starka norditalien har till exempel en
modell som kretsar kring kluster av små- och medelstora företag. Faktum är
att även i Sverige har de flesta nya jobb de senaste decennierna kommit fram
i små- och medelstora företag95. Dessutom kan storföretagen de gånger de
lägger ner eller flyttar verksamhet utomlands få snabb och stor inverkan
framförallt i lokalsamhällen som de verkar i.
Trots att en majoritet av Sveriges befolkning bor i småstäder och på
landsbygden däromkring ligger storstädernas villkor ofta i fokus när
samhällets hållbarhetsproblem och deras potentiella lösningar diskuteras.
Småstadsregionernas glesare befolkningsstruktur gör det dock svårare än i
storstäderna att bygga upp en effektiv och användarvänlig kollektivtrafik.
Samtidigt kan en överväldigande majoritet av landets befolkning nå sin
närmaste större stad med lokalt tankade biobränslen och inom de
räckvidder som redan finns för elbilar. Detta innebär att det, i strid mot
mångas spontana uppfattning, troligen blir viktigare att stötta elbilar och
övriga miljöbilar i småstadsregionerna än i storstäderna.
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5.3 Övergripande mål

Sverige har ett övergripande mål om att nå en hållbar utveckling inom en
generation96. FN lanserade Agenda 2197, Millenniemålen98 och nyligen tillkom
Agenda 203099. Inom EU finns till exempel 20-20-20-målet100. Dessa externa
mål har inom Sverige bland annat översatts till ett antal så kallade
miljökvalitetsmål101, som all verksamhet ska söka nå, och slutförhandlingar
kring en ny hållbarhetsredovisningslag pågick under 2016102.
Miljömålsberedningen har också under våren 2016, med anledning av
Parisavtalet, föreslagit en skärpning av Sveriges klimatmål till att landet ska
vara fossiloberoende 2045 istället för 2050 som var det tidigare målåret103. För
att stötta dessa samhällsmål har Sverige också satt upp ett mål om att
transportsektorn ska vara fossiloberoende 2030. Detta mål har dock visat sig
vara svårt att tolka för samhällets aktörer. Det sägs motsvara att Sveriges
transporter blir 80 procent fossilfria104. Ibland tolkas detta som att det räcker
att Sverige har 80-100 procent fordon som kan gå på fossilfria bränslen –
oavsett om de verkligen gör det eller inte. Fossilfrihet till 80 procent år 2030
kan enligt uträkningarna i kapitel 2 eventuellt vara tillräckligt för att Sverige ska
leva upp till klimatavtalet i Paris. Som konstaterades i kapitel 4 är dock denna
studies bedömning att det vore lämpligt med tydligare och ambitiösare mål,
både för transporter och för övriga samhällssystem (mer om detta i kapitel 8).
Utöver målen om hållbarhet och fossiloberoende har bland annat i direktivet till
den så kallade FFF-utredningen tillagts ett mål om att fossiloberoendet ska
uppnås på ett kostnadseffektivt sätt och med bibehållen ’välfärd’. Nuvarande
regering verkar hålla fast vid denna inriktning. Det finns en risk att målet om
kostnadseffektivitet bedöms från ett allt för begränsat perspektiv och därmed
indirekt hindrar att nödvändiga styrmedel och åtgärder sätts in i tid, vilket i
förlängningen är negativt för välfärden. Djupare resonemang om detta
återkommer i steg D (kapitel 10 och 11) i denna rapport.

5.4 Allmänt om politik och styrmedel för att nå målen

Som har nämnts ovan är den svenska transportsektorns övergripande mål inte
tydligt och hittills har inte heller – trots flera kompletterande utredningar105 ett tydligt offentligt styrmedelspaket med långsiktiga spelregler tagits fram som
gör det troligt att målet kan nås (se t.ex. Ruta 3). I den osäkerhet som ännu
råder avvaktar därför många aktörer inom näringslivet med att göra de stora
satsningar och investeringar som krävs för att utveckla transportsektorns
produkter och tjänster till fossilfrihet och hållbarhet. Detta leder också till att
Sverige, trots ett bra utgångsläge inom förnybar energi och biodrivmedel,
riskerar att missa exportmöjligheter för fossilfri teknik, möjligheter som blivit
än mer uppenbara efter Parisavtalet.
En översikt över orsakssamband bakom persontransporterna och deras
hållbarhetseffekter (se Figur 20) visar att persontransportbehovet drivs på av
befolkningsökningen, den allmänna välståndsökningen och ekonomins
transportintensitet. Vidare styrs valet av fossilbilar främst av en
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självförstärkande återkoppling där användarnas högre upplevda värde av de
fossilbränsledrivna bilarna ger högre försäljning av sådana bilar och indirekt en
högre andel av dem i drift. En andra självförstärkande återkoppling är att de
jobb och de tjänster som skapas av det befintliga systemet kring de
fossilbränsledrivna bilarna ger ett högt upplevt värde för staten och andra
intressenter som därmed också indirekt gynnar de fossilbränsledrivna bilarnas
värde för användarna och producenterna via styrmedel och annat stöd.
Samtidigt ger de fossilbränsledrivna bilarnas ökade värde för Sverige upphov
till en mer långtverkande självförstärkande återkoppling när ökad ekonomisk
tillväxt indirekt gynnar landets allmänna ekonomiska välstånd, vilket i sin tur
driver på persontransportbehov, resor med privatbilar, nybilsförsäljning och
antalet fossilbränsledrivna bilar i drift. Bromsande återkopplingar är främst
kopplade till de fossilbränsledrivna bilarnas hållbarhetseffekter över
värdekedjan – dels direkt via bensinförbrukning och andra driftskostnader för
användarna och dels indirekt och med fördröjning via klimatförändringar,
hälsoproblem och andra negativa effekter. Fossilfritt drivna bilar finns ännu
bara i begränsad skala men deras tillväxt kan drivas av ett motsvarande system
av återkopplingar. I resten av detta kapitel ges en strukturerad översikt över
politik och styrmedel som finns på plats och hur de eventuellt kan bidra till en
förändring av transportsystemets drivkrafter i en fossilfri och hållbar riktning.
Den fulla potentialen i de olika persontransportlösningar som styrmedlen
gynnar studeras mer i detalj för respektive delystem i kapitel 6-7.
Innan styrmedlen studeras närmare bör nämnas att det finns en naturlig
inbördes prioriteringsordning bland dem. I linje med vad som spontant kan
förväntas visar en studie av Trafikverket att antalet fossilbränsledrivna bilar på
vägarna nu är så stort att det, för att nå fossiloberoende år 2030, verkar krävas
en minskning transportbehovet och det totala antalet bilar106. Detta skulle alltså
innebära att det inte vore tillräckligt att enbart byta drivmedelsteknik. Ett första
antagande kommer därför här att vara, även om detta i kapitel 10-11 av denna
rapport kommer att testas i scenariestudier, att politik och styrmedel lämpligen
delas in i följande tre kategorier efter avtagande prioritetsordning:
1. Minskning av transportbehovet och bilberoendet.
2. Minskning av fossilbränsledrivna bilar och ökning av fossilfria bilar.
3. Effektivisering av bilarna för att minska energianvändning och utsläpp.

5.5 Politik och styrmedel för minskat transportbehov och
bilberoende
I dagsläget finns det motstridiga politiska beslut och styrmedel kring
transportbehov och bilberoende:
•

Transportintensiv samhällsplanering. En stark konkurrens och jakt efter
skalfördelar har drivit på en transportintensiv ekonomisk utveckling med
storskaliga lösningar där boende, arbetsplatser, och handelsområden sprids
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ut över stora områden med en kraftigt ökad efterfrågan på
persontransporter och framför allt privatbilstrafik som följd107. Ett konkret
exempel på detta är hur etablerandet av större köpområden med gratis
parkeringsplatser utanför stadskärnorna har utmanat centrumhandeln. Ofta
ses en acceleration av denna polarisering efter att någon större affärskedja
har etablerat sig. Det finns naturligtvis kortsiktigt ekonomiska positiva
aspekter för städerna av denna ökande handel men den försvårar
hållbarhetsanpassningen av persontransporterna.
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Figur 20. Orsakssamband för persontransporternas hållbarhetseffekter och dagens
styrmedelsingrepp. Här visas (i) hur dagens persontransportbehov ökas av folkmängd,
ekonomiskt välstånd och ekonomins transportintensitet; (ii) hur persontransportbehovet
främst löses av privatbilism samt (iii) hur de fossilbränsledrivna bilarna (FB) dominerar
över de fossilfritt drivna (FFB) samt (iv) hur dagens okoordinerade mix av traditionella
(svarta rutor) och hållbarhetsinriktade (gröna rutor) politik och styrmedel inte förmår
bryta dessa trender.
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Transportsnål samhällsplanering. Som en reaktion på de ökande
persontransporterna har under det senaste årtiondet en motsatt trend
noterats. Man vill förtäta staden och blanda dess funktioner. Mindre avstånd
mellan stadsdelarna och mer av boende, arbetsplatser, och handelsområden
på samma ställen minskar vardagslivets persontransportbehov108. Ännu så
länge har dock den transportsnåla samhällsplaneringen inte fått fullt
genomslag. Och även när så sker kommer det att ta lång tid att bygga om
städer.
Styrmedel mot bilberoende (bilägande och bilnyttjande). I dagsläget
finns det få allmänna styrmedel mot bilägande och bilnyttjande.
Fordonsskatten och parkeringsavgifter är några exempel. Bensinskatten har
en liknande effekt men är snarare riktad mot just bensinbränslet än
bilägande och bilnyttjande som sådant. Lokalt förekommer också
trängselskatter och annan aktiv begränsning av biltrafikens tillgång till
stadens vägyta.
Stöd för bilberoende (bilägande och bilnyttjande). Reseavdrag för
arbetspendling och förmånsvärdesregler kring tjänstebilar har positiva
effekter för arbetsmarknadsregioners tillväxt och privatpersoners förmåga
att ha råd med att åka bil, men de driver också på personbilstransporterna
med tillhörande sociala och ekologiska hållbarhetseffekter.
Stöd för övergång till kollektivtrafik. En överföring av trafik från
privatbilar till andra transportslag som kräver totalt sett färre motorfordon
skulle kunna underlätta övergången till fossilfria och hållbara transporter. I
dagsläget är det främst kollektivtrafik som får aktivt stöd via
subventionerade biljettpriser men mycket mer skulle kunna göras,
exempelvis för att gynna cykling109.

5.6 Politik och styrmedel för färre fossilbränsledrivna och fler
fossilfritt drivna bilar
Dagens transportsektor är beroende av fossila resurser - som råvara till bensinoch dieselbränsle och som stöd till framtagandet av de förnybara bränslena och
elen till elbilar. Här nedan ges en översikt över de motstridiga signaler svensk
politik ger kring övergången från fossilbränsledrivna till fossilfritt drivna bilar (i
Ruta 3 görs också en fördjupande jämförelse av elektromobilitetsfokuserade
styrmedel mellan Sverige och sju andra länder):
•

Stöd för fossilt. Det är allmänt känt att det globalt sett fortfarande finns
omfattande offentligt stöd till fossil energi. Den exakta storleken på detta
stöd beror dock på vad som räknas in men för att ge en siffra att förhålla sig
till kan nämnas att en omfattande studie nyligen kom fram till att stödet i de
så kallade G20 länderna år 2014 var upp till fyra gånger så stort (452
miljarder dollar) som stödet till förnybar energi i hela världen (121
miljarder dollar)110. Historiskt sett har alla svenska energislag fått kraftiga
subventioner i uppbyggnadsfaserna. Detta ger idag de etablerade fossila
bränsle- och energislagen ett subventionsbaserat övertag över de nyare
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förnybara alternativen, som skulle kunna få ganska kraftiga subventioner
under flera årtionden innan de kommer ikapp avseende subventioner. I
dagsläget finns det också kvar en indirekt subvention av kärnkraft genom att
staten garanterar att den ska begränsa kärnkraftföretagens kostnader om en
olycka skulle inträffa.
Skatt på fossilt. Bensinskatten ger en stor begränsande signal till bilägarna
men det har visat sig att just bensin är en av de sista utgifterna bilägare skär
ner på när ekonomin tryter, speciellt om inga billigare alternativa bränslen
finns111. Detta innebär att bensinskatten i sig själv ändå får bedömas ha en
relativt begränsad styrande effekt. Sverige har också varit föregångare med
att införa en koldioxidskatt baserad på kolinnehållet i fossila bränslen. OECD
anser att just koldioxidskatt jämte handel med utsläppsrätter är det
billigaste sättet att minska användandet av fossila bränslen112. I Sverige kan
denna skatt också ha varit en viktig faktor bakom den lyckade utfasningen
av olja och övergång till biobränslen i uppvärmnings- och elsektorerna 1980
till 2010.
Skatt på fossilfritt. Sverige har även skatter på det delvis fossilfria bränslet
E85 som höjdes i december 2015 för att sedan sänkas igen under våren
2016113. Denna ryckighet riskerar enligt flera bedömare att helt straffa ut
etanolbränslet, vilket också minskar möjligheterna att i tid ställa om
transportsektorn till fossilfritt.
Stöd för fossilfritt. De mest nämnvärda insatserna för att stötta fossilfritt
under senare år är supermiljöbilspremien och gynnsammare
förmånsskatteregler för miljötjänstebilar. Supermiljöbilspremien har gett
effekt men den har hittills givits till ett begränsat antal fordon och många
har väntat att köpa nya supermiljöbilar på grund av osäkerheter kring om
pengarna kommer att räcka och om styrmedlet kanske kommer att tas bort.
Ett annat indirekt stöd till de potentiellt fossilfria elbilarna är det så kallade
Klimatklivet dit många har vänt sig för att få bidrag till investeringar i
laddstolpssystem. Den så kallade Pumplagen har ställt krav på mackar att
tillhandahålla biobränslen och detta underlättar naturligtvis en ökad
användning av fossilfria bränslen men lagen har också ansetts göra det
svårare för små mackar att överleva, eftersom de måste investera i ett extra
system. På elsidan finns det så kallade elcertifikatsystemet som ger
producenter av förnybar el en extra inkomst genom försäljning av
elcertifikat till ellelverantörerna, som via kvotplikten tvingas köpa en viss
mängd elcertifikat per MWh el de säljer114.
Demonstrationer, information och statushöjare för fossilfritt. Överlag
bedöms detta vara ett relativt outvecklat område – speciellt statushöjande
åtgärder. Dock pågår en hel del satsningar på demonstrationer av ny fossilfri
teknik. Energimyndighetens demonstrationsprogram för elfordon är ett
exempel på detta. Finansierade av detta program har också bland annat
GreenCharge gjort nämnvärda demonstrationsinsatser (se kapitel 6).
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5.7 Politik och styrmedel för effektivare fordon

Även dagens satsningar på effektiva fordon har både positiva och negativa sidor
när man granskar dem utifrån ett fokus på en snabbomställning till fossilfria och
hållbara persontransporter:
•

•

Stöd till FoU för effektivare fossilbränsledrivna fordon. Idag stöttas
forskning kring effektivare dieselmotorer och annan effektivisering av
förbränningsmotorsystem. Om det inte kommer att kunna säkerställas att
dessa fordon kommer att köras på fossilfritt bränsle så kan dock dessa
satsningar ta bilflottan längre från fossilfrihet. Dessutom kommer dessa
fordon inte kunna komma i närheten av elbilars effektivitet och när de väl
kommer ut på marknaden så kommer de som alla andra bilar vara kvar i 1520 år. Det är därför inte omöjligt att staten längre fram kan tvingas stötta
förtida konvertering eller utskrotning av dessa fordon för att kunna nå
2030-målet. Då vore det troligen bättre att redan nu, åtminstone på
personbilssidan, skjuta över en del stöd från effektivisering av
förbränningsmotorer till konvertering av dem till biobränsle- och
elhybrider. För tunga fordon kan det dock bli lämpligt att behålla
effektiviseringsstödet eftersom de inte lika lätt kan ersättas med eldrift.
Stöd till FoU för effektivare fossilfritt drivna fordon. Det förekommer
också effektiviseringssatsningar på de potentiellt fossilfria elbilarna (främst
kring den kritiska batteriutvecklingen). Det är troligt att det finns utrymme
för samhällsmässigt kostnadseffektiva höjningar av denna typ av stöd.

Ruta 3. Styrmedel för elektromobilitet i åtta länder
För att få en bättre bild över nuläget utfördes inom GreenCharge en internationell jämförelse
över Sveriges och fem andra länders styrmedel för elektromobilitet och elfordon115. Sverige
förväntades ha mycket att lära av flera erkända föregångsländer som Norge, Kina och Holland.
Tyskland togs också med som referens då de likt Sverige hittills har satsat mer på andra sätt att
nå fossilfrihet än via elektromobilitet. I en första uppdatering togs även Storbritannien,
Frankrike och Danmark med116. Här görs en ny uppdatering med mer konsekvent jämförbara
siffror till och med helåret 2015 (se tabell R3-1 och figur R3-1). Observera att försäljningningen
från Nederländerna och Danmark för år 2015 sannolikt temporärt har höjts extra mycket på
grund av att vissa bidrag skulle tas bort vid årsskiftet 2015/2016. Innan detta studeras i mer
detalj görs dock här först en övergripande styrmedelsjämförelse mellan Norge och Sverige.
Norge – flest kraftfulla styrmedel
• Befrielse från inköpsskatt och moms (25 %)117. Detta innebär en minskning av prisgapet
vid inköpstillfället mellan elbilar och förbränningsbilar. Normalt sett tar Norge ut en
inköpsskatt på över 100 procent av bilpriset för bilar motsvarande Tesla S.
• En kraftfullt reducerad vägskatt för elbilar. Norge har en årlig vägskatt för alla fordon.
För elbilar har denna skatt sänkts till 435 NOK/år, vilket är obetydligt jämfört med
motsvarande skatt för bensinbilar (3060 NOK/år) och dieselbilar (3565 NOK/år)118.
• En högre avskrivning per kilometer för elbilar. Företag som äger och använder elbilar i
sin bilflotta får en högre avskrivning (mindre skatt) per kilometer för elbilarna (4,20
NOK/km) jämfört med för förbränningsbilar (2 NOK/km)119.
• 50 procents rabatt på bilskatt för anställda120.
• Befrielse från vägavgift, färjeavgift121, kommunal parkeringsavgift, broavgift och
trängselskatt, fri laddning vid vissa publika laddstationer och fri tillgång till bussfiler.
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Sverige – endast ett fåtal styrmedel
• Befrielse från årlig vägtrafikskatt under fem år. Detta gäller ägare av alla bilar, inklusive
elbilar, som har mindre CO2-utsläpp än 120 g CO2/km.
• ’Supermiljöbilspremien’. Från 2012 till 2016 avsatte den svenska regeringen 40000
kronor i rabatt till ’supermiljöbilar’. Denna rabatt gällde alla bilar med CO2-utsläpp under 50
gram per km. Både batterielbilar och laddhybrider (PHEV) räknas in här.
• Rabatt på tjänstebilsskatt för anställda. I Sverige räknas tjänstebilar för anställda som
skattepliktig förmån. Elbilar är en del av det svenska styrmedelsprogrammet kallat
Förmånsvärde som minskar skatten på elbilar till det skattemässiga värdet för en jämförbar
bensin- eller dieselbil och det andra steget i detta styrmedelsprogram minskar ytterligare
det skattepliktiga värdet av elbilstjänstebilar122.
Styrmedelseffekter
Den här uppdateringen av jämförelserna mellan styrmedel och deras effekter visar likt
författarnas senaste studie123 på ett tydligt samband mellan styrmedlens styrka
(’styrmedelstrycket’) och ökningen av elbilar och laddhybrider (figur R3-1). Denna slutsats
backas också upp av en annan tidigare internationell jämförelse som följde hur styrmedel från
2012 till 2013 påverkade elbilarna på utvalda bilmarknader124. Det såg då troligt ut att det höga
styrmedelstrycket i Norge hade en effekt på elbilarnas upptag på marknaden. Detsamma gäller
för Nederländerna där laddhybridernas marknadsandel steg från en procent till 5,6 procent.
Sverige, som har lågt styrmedelstryck enligt tabell R3-1, tycks dock inte ha fått någon signifikant
förändring av vare sig batterielbilar eller laddhybrider under den studerade perioden.
Tabell R3-1. Viktat uppskattat styrmedelstryck för elfordon i 8 länder 2015 (källa: Harrysson et al.
2015b)
STYRMEDEL
NO
CN
NL
UK
FR
DK
SE
DE
Finansiella
Inköpsskatt-reduktion/befrielse
20
20
20
8
Moms-reduktion/befrielse
20
20
Inköpssubvention
20
8
11
8
Registreringsskatt-befrielse
3
Vägskatt–reduktion/befrielse (årlig)
4
5
5
5
3
4
Tjänstebilsskattereduktion
3
4
3
1
4
Skrotn.premie (gammal bil)
3
4
Trängselavgift - befrielse
5
5
5
Vägavgift - befrielse
5
Färjeavgift - befrielse
5
Broavgift - befrielse
5
Parkeringsavg.–reduktion/befrielse
5
3
1
3
3
5
Laddningsavg.–reduktion/befrielse
3
3
Installation av hemladdare - bidrag
3
3
Påskyndad avskrivning
5
5
Icke finansiella
Tillgång till bussfiler

5

-

-

2

-

-

-

4

Totala styrmedelspoäng

85
1:a

68
2:e

38
3:a

29
4:e

22
5:e

19
6:e

15
7:e

13
8:e

Befolkn. (miljoner)125

5,1

1370

16,8

64,1

66

5,6

9,6

81,3

70
1380
+100
+132
+71
6,8

438
32
+31
+412
+230
17

87
520
+315
-34
+183
15

53
82
+26
+310
+93
2,8

74
112
+27
+8
+67
6

8
141
-12
+215
+190
1,2

17
180
+59
+162
+79
0,9

52
65
+4
+97
+82
14,8

Elfordonsgenomslag126
Antal elbilar (tusental)
Elbilar per 100,000
Sålda elbilar+laddhybr 2012-13 (%)
Sålda elbilar+laddhybr 2013-14 (%)
Sålda elbilar+laddhybr 2014-15 (%)
Laddare totalt 2014 (tusental)127
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Norge och Nederländerna har totalt sett haft starkast effekt av sina styrmedel. Om laddhybrider
räknas bort framkommer dock att Norge står i en klass för sig vad gäller att gynna rena elbilar
jämfört med alla de andra länderna (figur R3-1).

Figur R3-1. Hur ökat styrmedelstryck påverkar elbilar+laddhybrider totalt respektive enbart elbilar
(källa: Harrysson et al. 2015b).

En närmare jämförelse har också utförts av ägandekostnaden under fyra år för en Renault Clio
(bensin) och en Renault Zoe (batterielbil) i Norge, Frankrike respektive Tyskland128 (figur R32). För Norge framgick det tydligt att de styrmedel som erbjuds till batterielbilar hade haft en
positiv effekt. Ägandekostnaden för den eldrivna Renault Zoe (35446 Euro) är redan via
styrmedlen sänkt tillräckligt (till 23816 Euro) för att bli mindre än ägandekostnaden för den
bensindrivna Renault Clio (26251 Euro). Tyskland, å andra sidan, som har väldigt lågt
Anmark
styrmedelstryck (enligt tabell R3-1), påverkar
endast ägandekostnaden för eldrivna Renault Zoe
marginellt (totalt en sänkning på 1362 Euro från ett grundpris på 28443 Euro). Samtidigt är
ägandekostnaden för den bensindrivna Renault Clio nästan 10000 Euro lägre än för Renault
Zoe, vilket inte torde gynna marknadsutvecklingen för batterielbilarna.

Figur R3-2. Hur styrmedel (incentives) från 2012 till 2013 påverkade total ägandekostnad (Total Cost
of Ownership) för privatägda batterielbilar (Renault Zoe) och bensinbilar (Renault Clio) i Norge,
Frankrike och Tyskland. (källa: Mock och Yang 2014)
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5.8 Transportstyrmedel i förhållande till Sveriges statskassa

När kostnader och nytta kopplat till olika alternativa styrmedelssatsningar ska
bedömas är det viktigt att inte enbart titta på hur dessa förhåller sig till
utrymmet i dagens statskassa utan också till vad totalkostnaden blir för
samhället beroende på vilken väg framåt som väljs (se även Figur 11, ovan).
Styrmedel som från detta perspektiv leder till samhällsbeparingar blir då att
föredra. I Tabell 3 listas några persontransportrelaterade typer av kostnader
och intäkter som har identifierats som speciellt viktiga för statskassan och
relationen till dagens persontransportstyrmedel. Längre fram i denna rapport
kvantifieras delar av dessa kostnader och intäkter som ingångsvärden (se
kapitel 10) till simuleringar (se kapitel 11).
Tabell 3. Viktiga nutida kostnader och intäkter för statskassan när styrmedelseffekter ska
bedömas
Samhällskostnader
Samhällsintäkter
Klimatförändringar
Skatt på fossila drivmedel
Andra miljöproblem
Skatt på fossila jobb
Dödsfall och skador kopplat till utsläpp
Skatt på fossila produkter och tjänster
Dödsfall och skador kopplat till trafikolyckor
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regeringskansliets hemsida för seanste nytt i frågan:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/05/foretagensrapportering-om-hallbarhet-och-mangfaldspolicy/ (Läst 2017-03-27).
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Kapitel 6. Dagens användare och marknad
Här ges en översikt över transportanvändarnas val av transporttjänster. Några
övergripande upplevda styrkor och svagheter för ökad andel elbilar och andra
miljöfordon kartläggs också.
Sammanfattning av detta kapitel:
•
•
•
•
•

En övervägande del (80 %) av transportarbetet sker med bil medan 15
procent är kollektivtrafik och cykling/gång/moped står för cirka 5 procent.
Majoriteten (90 %) av bilarna körs mindre än 10 mil per dag och detta klarar
elbilar och alla andra miljöbilar - även på vintern.
Den genomsnittliga årliga körsträckan för bilar ligger runt 1220 mil/år.
Hälften av svenskarna kör bil mindre än 1000 mil/år eller kör inte alls.
Marknadsgenombrottet för olika miljöfordon fördröjs ofta av en ’hönan eller
ägget’-problematik:
o Producenter väntar på en ökning av konsumentefterfrågan.
o Konsumenter väntar på en ökad tillgång på lämpliga miljöfordon och
tillhörande stödinfrastruktur.

•

Inom GreenCharge har ett antal upplevda svagheter för elfordon identifierats
och ett antal demonstrationsinsatser genomförts för att om möjligt minska
dessa svagheter:
o En testmarknad har skapats via kommunernas satsningar.
o Ett affärsnätverk har samordnat företagen och hjälpt dem stötta
varandra.
o Energideklarationer för samtliga kommuner har visat att elbilarna
har tillräcklig räckvidd för att ersätta 80 procent av
kommunorganisationernas bilar och att en övergång till 100 procent
miljöbilar i kommunerna är möjlig på några år utan ökad kostnad.
o Kalkyler har visat att elbilar är prisvärda även för privatpersoner.
o En interaktiv webb-baserad laddkarta har tagits fram för tjänster som
hjälper resenärerna att hitta laddstolpar, boka dem, ladda och betala.
o En laddinfrastrukturutredning har identifierat 36 lämpliga platser
för snabbladdning av elfordon för att täcka hela sydostregionen.
o Sveriges dittills största roadshow för elfordon spred under våren
2014 resultat från övriga demonstrationer och visade upp marknadens
utbud av elbilar i samtliga deltagande kommuner.
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6.1 Hur väljer resenärerna persontransporttjänster?

De tydligaste persontransporttrenderna under efterkrigstiden är att bilismen
har mer än tiofaldigats medan buss och spårburen kollektivtrafik endast har
fördubblats och cykling/gång samt mopedåkning har legat kvar på ungefär
samma nivå129 (Figur 21). Ökningen av buss och den spårbundna
kollektivtrafiken har till stor del skett under de senaste decennierna då bilismen
samtidigt har planat ut.
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Figur 21. Persontransporttrender i Sverige 1950-2010 (källa: Trafikanalys 2014).

6.2 Hur mycket körs bilar och andra fordon idag?

En undersökning av Blue Institute visar att 80 procent av hushållen kör bil
mindre än fem mil per dag och fler än 90 procent av hushållen kör mindre än tio
mil om dagen130 (Figur 22). Detta har visat sig gälla även för sydostregionen131.
Alla miljöbilar klarar en körsträcka av mer än 10 mil. Detta inkluderar elbilar,
trots att de har en kortare maximal räckvidd än andra miljöbilar, vanligen cirka
15-20 mil132 (förutom vissa modeller som har ungefär dubbelt så stor räckvidd).
Den laddning som krävs för den minoritet som åker längre per dag kan i många
fall ske på cirka 20 minuter vid en snabbladdningsstation. Normalbilisten kan
ladda för hela sitt transportbehov under cirka 8-12 timmars långsamladdning
vid hemmet över natten133.
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Figur 22. Fördelning (i %) av vardagliga körsträckor (i km) (källa: Blue Institute 2013)

Bil sweden och Motormännens riksförbund har också gjort en
enkätundersökning över de årliga körsträckorna som säger att nästan hälften av
svenskarna antingen inte kör alls eller inte kör mer än 1000 mil per år134 (Figur
23).
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Figur 23. Fördelning (i %) av årliga bilkörsträckor (i mil) (källa: Bil Sweden 2013).

En regional nedbrytning av statistiken kring körsträckor135 (Tabell 4) visar att
det svenska genomsnittet för personbilar (1222 mil/år) ganska väl avspeglas i
Sydostregionen (1173 mil/år i Blekinge län, 1199 mil/år i Kalmar län, 1250
mil/år i Jönköpings län samt 1241 mil/år i Kronobergs län) medan framförallt
Blekinge län och i viss mån Kronobergs län sticker ut med väsentligt lägre
körsträckor med buss än andra län.
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Tabell 4. Genomsnittlig körsträcka i mil efter län och fordonsslag 2015 (källa: Trafikanalys
2016).

6.3 Styrkor och svagheter i övergången till miljöfordon

Svenskarna ligger ofta långt framme när det gäller att ta till sig ny teknik och är
allmänt kända för att vara miljömedvetna. Detta har gynnat
miljöbilsmarknaden. Sverige hade år 2009, enligt den svenska
miljöbilsdefinitionen (dvs. inkluderande biogasbilar, etanolbilar, elhybridbilar
och bränslesnåla dieselbilar), den största miljöbilsflottan i Europa och 39
procent av de nyanskaffade bilarna var miljöbilar136. Om man däremot bortser
från de bränslesnåla dieselbilarna, som i dagsläget är fossilberoende, så utgörs
endast cirka fem procent av den svenska fordonsflottan av miljöbilar, främst i
form av biobränsledrivna bilar137 (se Figur 24).
Varför har då de mer fossiloberoende miljöbilarna svårt att slå igenom på den
svenska marknaden? Detta beror troligen delvis på en osäkerhet om vilken
långsiktig inriktning politik och styrmedel kommer att ha (se kapitel 5). Under
1990-2010 gynnades till exempel etanolbilarna och växte snabbt på marknaden.
Därefter fick etanolbilarna ’badwill’ – bland annat via en ganska stormig debatt
kring etanolbränslets påstådda konkurrens med matproduktion138. Därefter har
bränslesnåla dieselbilar varit gynnade politiskt – bland annat genom att de har
räknats som miljöbilar och varit skattefria under sina första fem år.
Dieselbilarna gynnas också av att de använder en för konsumenterna känd
teknik och via den lägre bränsleförbrukningen ger minskade utgifter direkt.
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Figur 24. Svenska personbilsparken 2011-2015. Hur dieseldrivna bilar har trängt undan
bensin-drivna bilar inom en svagt ökande personbilspark (bilar i tusental) (källa:
Trafikanalys 2016).

På senare år har de laddbara fordonen börjat komma in på marknaden. Våren
2015 utgjorde dessa fordon cirka 2,5 procent av nybilsförsäljningen, vilket
visserligen innebar en tredjeplats i världen men det var samtidigt långt efter de
ledande länderna Norge (22 %) och Holland (10 %)139. Dessutom, som visades i
Ruta 3 i kapitel 5, ligger Sverige betydligt sämre till i försäljning av laddbara
fordon om laddhybriderna räknas bort140. Eftersom detta projekt har haft ett
speciellt fokus på elfordon har mycket gjorts för att hitta styrkor och svagheter
just i förhållande till övergången till elfordon. Inom GreenCharge utfördes
sonderingar inom sydostregionen som pekade på ett stort intresse från
näringslivet men att det fanns en tvekan kring hur marknaden skulle kunna
komma igång. En attitydstudie utfördes också i sydost141 och denna jämfördes
med liknande studier från andra delar av världen142. Några speciellt viktiga
upplevda styrkor och svagheter för övergången till elfordon kan ses i Tabell 5.
Tabell 5. Konsumenters uppfattningar om elfordons styrkor och svagheter
Styrkor
Svagheter
Energisnåla
Begränsad räckvidd
Inga lokala utsläpp (av CO2, NOx, partiklar)
Rädsla för ny teknik
Minskat buller
Långsam laddning jmfrt. med bränsletankning
Tidsbesparande (vid nattladdning)
Begränsad laddinfrastruktur
Lägre underhålls- och totalkostnader
Uppfattas som sämre/otillräckligt utbud
Högre inköpspris
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6.4 Resultat från praktiska demonstrationer för att
underlätta övergången till elfordon

De praktiska demonstrationsaktiviteterna för att identifiera nutida styrkor och
svagheter i övergången till elfordon innehöll flera delar och här följer några av
de viktigaste resultaten:
•

•

•
•
•

Testmarknad och affärsnätverk. Efter några år hade GreenCharge vuxit
till Sveriges största forsknings- och demonstrationsprojekt inom
elfordonsområdet, med över 50 partners i form av kommuner, landsting,
regionförbund, länsstyrelser och företag i sydöstra Sverige (se Bilaga 2 och
rapportens baksida). Affärsnätverket höll regelbundna möten inom utvalda
fokusgrupper (fordon, laddinfrastruktur och el).
Energideklarationer. De sammanlagda resultaten visade att ur
räckviddssynpunkt skulle elfordon inom några år kunna ersätta runt 75
procent av personbilarna och 85 procent av de lätta lastbilarna i de flesta
kommuner och landsting. En omställning till 100 procent miljöfordon i
bilflottorna, med en avvägd mix av drivmedel, visade sig inom samma
tidsperiod kunna ge cirka 80 procents minskning av växthusgasutsläppen
och kostnadsbesparingar uppåt 25 miljoner kronor (motsv. 8 %)143.
Test av elbilar i hemtjänsten. Elbilarna blev populära hos användarna
eftersom de var tysta, bekväma och inte behövde tankas under arbetstid144.
Laddkarta. En interaktiv laddkarta togs fram under projektens slutskede
men hann ej byggas in i appar eller testas fullt ut i forskningen.
Laddinfrastrukturutredning. Ett första nätverk med 36 laddare på 26
orter bedömdes tillräckligt för att täcka hela sydostregionen145 (se Figur 25).

Figur 25. Rekommenderad placering av snabbladdare i Småland och Blekinge (källa:
Strömfelt 2015)

•

Laddpark och Rabatterbjudande för laddstolpar. Flera olika laddsystem
sattes upp vid Videum Science Park i Växjö och de hann också användas
under slutet av projektet. Detta föregångsexempel och rabatterbjudandet för
inköp av laddstolpar hjälpte till att sätta fart på utvecklingen och målet om
200 laddplatser nåddes innan projektets slut.
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Beräkningar och tester avseende elbussar. Beräkningar pekade på att
elbussar redan 2013 var det billigaste alternativet över en åttaårig
upphandlingsperiod146 och detta bekräftades efter tester i daglig drift i åtta
städer i flera olika delar av landet147.
Beräkningar för privatpersoner (se Ruta 4) gav att en liten till medelstor
elbil redan år 2014 var konkurrenskraftig från ett totalkostnadsperspektiv.

Ruta 4. Bilkostnadskalkyler för privatpersoner
Inom GreenCharge jämfördes privatpersoners totalkostnader för elbilar och fossilbränsledrivna
bilar148. I tabell R4-1 görs jämförelsen för 1500 mil/år och i tabell R4-2 för 2000 mil/år. Vid
restvärdesberäkningen antogs att de faktorer som sänker elbilars respektive
fossilbränsledrivna bilars restvärde tog ut varandra så att de hamnade på samma restvärde (40
%) efter tre år. Mer specifikt antogs elbilarnas höga utvecklingstakt (som sänker deras
andrahandsvärde) motsvaras av en liknande sänkande effekt på andrahandsvärdet för
fossilbränsledrivna bilar som under pågående skärpning av klimatpolitiken kommer att minska
i attraktionskraft och så småningom troligen förbjudas149.
Tabell R4-1. Bilkostnadskalkyl för privatperson, jämförelse för 3 år och 1500 mil/år
Renault
Fossilbil
Nissan
Nissan
Zoe
mindre
Leaf
Leaf
Batterihyra
mellanklass
Batterihyra
Köp
Inköp
210 000
150 000
264 000
315 000
Bonus
40 000
40 000
40 000
Värdeminskn (Restv 40 %)
126 000
90 000
158 400
189 000
Värdeminskn efter bonus
86 000
90 000
118 400
149 000
Batterihyra 3 år
31 644
32 364
Drivmedel
12 150
36 900
13 950
13 950
Skatt och service
8 820
12 600
8 820
8 820
Totalt
138 614
139 500
173 534
171 770
Per månad
3 850
3 875
4 820
4 771
Totalt kr per mil
30,8
31,0
38,6
38,2
Tabell R4-2. Bilkostnadskalkyl för privatperson, jämförelse för 3 år och 2000 mil/år
Renault
Fossilbil
Nissan
Nissan
Zoe
mindre
Leaf
Leaf
Batterihyra
mellanklass
Batterihyra
Köp
Inköp
210 000
150 000
264 000
315 000
Bonus
40 000
40 000
40 000
Värdeminskn(Restv 37,5 %)
131 250
93 750
165 000
196 875
Värdeminskn efter bonus
91 250
93 750
125 000
156 875
Batterihyra 3 år
37 404
39 204
Drivmedel
16 200
49 200
18 600
18 600
Skatt och service
10 080
14 400
10 080
10 080
Totalt
154 934
157 350
192 884
185 555
Per månad
4 304
4 371
5 358
5 154
Totalt kr per mil
25,8
26,2
32,1
30,9

•

Fossilbil
mellanklass
200 000
120 000
120 000
32 850
12 600
165 450
4 596
36,2

Fossilbil
mellanklass
200 000
125 000
125 000
43 800
14 400
183 200
5 089
30,5

Elbilspoolstester. En inledande utredning lyfte bland annat fram
Karlskrona Kommun som en lämplig aktör att knyta ett elbilspoolstest till150.
Två olika elbilspoolslösningar testades också av kommunen med positivt
resultat151. Under år 2017 är en permanent elbilspool på gång inom
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kommunorganisationen som är öppen för allmänheten kvällar och helger152.
Liknande lösningar finns på andra orter i sydost.
Roadshow. Under fem veckor våren 2014 gjordes 25 stopp på en resa
genom projektets samtliga kommuner. En avstickare gjordes också till Norge
och Danmark för vidare testning av elbilens prestanda. Vid varje anhalt
redovisades bussutredningarnas, energideklarationernas och
laddinfrastrukturutredningens senaste resultat för kommunledningarna och
kommunanställda, och kommuninvånare fick prova på marknadens
elfordonsutbud. Undersökningar genomförda under roadshowen gav också
lärdomar om hur projektets budskap skulle kunna framföras på bästa
sätt153.
Elbilsdag med IKEA. Detta evenemang drog vid flera tillfällen flera hundra
deltagare. Finalen för roadshowen år 2014 fick också stor uppslutning.
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Kapitel 7. Dagens persontransporttjänster
med fordon, infrastruktur och energi
Här ges en översikt över de viktigaste persontransporttjänsterna och
affärsmodellerna på dagens marknad samt deras hållbarhetseffekter via fordon,
infrastruktur och energi.
Sammanfattning av detta kapitel:
•

Fordon ger hållbarhetspåverkan genom bränsle och drivlina:
o Bensin- och dieselfordon kräver en bränslesektor och höga utsläpp av
växthusgaser. Dieselfordon släpper även ut partiklar och kväveoxid.
o Biobränslefordon och hybrider kräver också en bränslesektor men
minskar utsläppen av växthusgaser och andra skadliga ämnnen.
Produktiv yta tas dock i anspråk vid framtagandet av bioråvaran.
o Elfordon och laddhybrider har idag en konkurrenskraftig totalkostnad
jämfört med bensin- och dieselfordon och tillräcklig räckvidd. Vid en
uppskalning av batterielfordon och laddhybrider skulle bränslesektorn
kunna rationaliseras bort, men litiumtillgången är idag begränsande.

•

När bilar används som huvudfärdmedel (privatägd bil, tjänstebil och
leasingbil) erhålls hög tillgänglighet och stor flexibilitet för resenären.
Samtidigt uppstår flera generella hållbarhetsproblem oavsett biltyp:
o Lägre yteffektivitet än för till exempel bussar och annan kollektivtrafik
ger mer trängsel på vägarna och högre infrastrukturkostnad.
o Trängseln ökar också olycksrisken.

•
•
•
•

När bilar används som kompletterande transporttjänst (taxi, bildelning och
bilpooler) behålls en del av resenärens flexibilitet och samtidigt minskas
ovanstående hållbarhetsproblem eftersom färre bilar behövs.
Kollektivtrafik med buss är mindre flexibelt än bilresande men ökar
yteffektiviteten och minskar trängseln på vägarna, infrastrukturkostnaden
samt olycksrisken. Fördelarna stärks av spårburen kollektivtrafik.
Motorcyklar och mopeder är mer yteffektiva än bilar men släpper ut minst lika
mycket som bilarna och olycksrisken är ännu högre än för bilarna.
Cykling är idag mest för kortdistans men har samtidigt försumbara utsläpp
och mindre behov av infrastruktur jämfört med bilar och kollektivtrafik.
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7.1 Övergripande studie av vägfordons hållbarhetseffekter

Längre fram i detta kapitel kommer olika transporttjänsters
hållbarhetspotentialer att studeras djupare. I detta avsnitt sammanfattas dock
först resultaten från flera så kallade strategiska livscykelanalyser som har
utvärderat värdekedjelivscykeln för olika bränslen och drivlinor - oavsett om de
sitter i bilar eller bussar154. I värdekedjelivscykeln har råmaterialutvinning,
produktion, transport, användning och avfallshantering inkluderats och
jämförelser görs mellan dagens dominerade bensin- och dieselfordon och flera
potentiellt förnybara alternativ (biogas-, etanol/flexifuel-, laddhybrid- och
elfordon). Ett resultat var att det allmänt kan sägas att bussar – och i ännu högre
grad spårburen trafik - har hög passagerartäthet och därmed möjliggör mer
yteffektiv transport än bilar155 (Figur 26). Jämfört med de i kapitel 4 beskrivna
hållbarhetseffektindikatorerna innebär detta att bilar i högre grad än bussar:
•
•
•

Driver upp värdet på indikatorn ’påverkad naturyta.
Sänker säkerhetsnivån och ger relativt höga utsläpp av skadliga ämnen per
person och ger därmed höga nivåer även för indikatorn ’döda och skadade’.
Driver upp indikatorn ’samhällskostnad’ på grund av relativt sett höga
investeringar i infrastruktur såsom vägar och bränsleförsörjningssystem.

Figur 26. Jämförelse av yteffektivitet för gång, buss, cykel och personbil (källa: Cycling
Promotion Fund 2016).

Alla typer av motorfordon påverkar också genom bränsle och drivlina:
•

•

•

Bensin- och dieselfordon kräver en bränsledistributionssektor (se Ruta 5)
vilket driver upp värdet på indikatorn ’växthusgaser’. Dieselfordon släpper
även ut mer partiklar och kväveoxid (ökar ’partiklar och övriga utsläpp’)
vilket också bidrar till försämrad folkhälsa (ökar ’döda och skadade’).
Biobränslefordon och hybrider kräver också en bränsledistributionssektor
men minskar utsläppen av ’växthusgaser’ samt ’partiklar och övriga utsläpp’
i förhållande till bensin- och dieselfordon. Dock krävs mycket produktiv yta
vid odling av bioråvara (ökar indikatorn ’påverkad naturyta’).
Elfordon och laddhybrider har idag tillräcklig räckvidd, lägre bullernivå och
en konkurrenskraftig totalkostnad (acceptabel nivå på indikatorn
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’samhällskostnad’) jämfört med bensin- och dieselfordon. Vid en kraftfull
uppskalning av elfordon och laddhybrider skulle bränslesektorn kunna
rationaliseras bort. Med dagens teknik skulle dock en sådan uppskalning på
grund av begränsningar i tillgången på litium troligen driva upp värdet på
indikatorn ’metall- och övrig resursutarmning’ till oacceptabal nivåer. Det
pågår dock utvecklingsarbete för batteriteknik utan sådana begränsningar.

Ruta 5. Infrastruktur till dagens fossilbränsledrivna fordon
I vardagslivet syns bara en liten del av den omfattande infrastruktur som krävs för dagens
fossilbränslefordon. Vi ser främst vägarna och tankställena. Drivmedlen har dock en livscykel
som innefattar råoljeutvinning, råoljetransport, raffinering, distribution och användning (se
figur R5-1). Allt detta inkluderas i livscykelanalyserna från GreenCharge156.

Oljeutvinning

Oljetransport

Oljeraffinering

Bensin- & Dieseldistribution

Bensin- & Dieselanvändning

Figur R5-1. Fossilbränslets huvudaktiviteter över värdekedjelivscykeln (källa: Pixabay.com).

Översikt över hållbarhetseffekter
Utvinningen av råolja kan ske på många olika sätt, både på land och till havs. Gemensamt är att
det krävs stora arealer som dessutom kontinuerligt förorenas, samtidigt som det finns risk för
omfattande katastrofer som både orsakar långvariga miljöskador och skördar människoliv.
Transporten via oljeledningar orsakar inte bara förorening av mark och vatten genom vanligt
förekommande läckage, utan bidrar också till att landområden tas i anspråk. Inte sällan leds
ledningar genom värdefulla naturområden, inklusive regnskog, med ökad avskogning och
fragmentering som följd. Föroreningar och olycksrisker finns också i de följande stegen vid
transporten i oljefartyg och vid raffinering. Det färdiga drivmedlet måste också transporteras till
tankställen och även där läcker en del drivmedel ut i marken. Många av Sveriges cirka 25000
riskklassade förorenade områden är tankställen, nerlagda eller i drift. Även från ett
säkerhetspolitiskt och socialt hållbarhetsperspektiv har dagens infrastruktur för
fossilbränslefordon en negativ påverkan och många människor har förlorat sina egna eller
anhörigas liv i oljerelaterade konflikter.
Sammanfattande slutsatser
En anledning till att infrastrukturen för fossilbränslen ser ut som den gör, trots dess negativa
hållbarhetseffekter, är att den fungerar ganska bra ur slutanvändarnas perspektiv. På grund av
de fossila bränslenas höga energitäthet är det möjligt att köra långt på bara några tiotals liter.
När tanken sedan är tom tar det bara någon minut att fylla på och få full räckvidd igen. Det är
dessutom sällan långt till nästa tankställe. Utmaningen är att utveckla och introducera ett nytt
system som är ekologiskt och socialt hållbart, samtidigt som det har samma eller högre
funktionalitet som dagens fossilbränslesystem.

7.2 Bil som huvudfärdmedel (privatägd bil, tjänstebil och
leasingbil)

I detta avsnitt görs en fördjupad studie av teknik, affärsmodell, marknad och
hållbarhetseffekter för bil som huvudfärdmedel.
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7.2.1 Tjänsten, tekniken och affärsmodellen

Att äga en privatbil innebär att man har obegränsad tillgång till sitt fordon men
att man också själv måste stå för många risker och kostnader efter
inköpstillfället. Tjänstebil och leasingbil påminner körbeteendemässigt mycket
om att äga en privatbil och alltid ha tillgång till fordonet, och alla dessa bilar
körs ungefär lika mycket i genomsnitt (1220 mil per år157). Tjänstebil är dock
mer av en skatteförmån där den anställde har i stort sett obegränsad tillgång till
en bil som arbetsgivaren äger. Med leasing kan kunden begränsa sin finansiella
risk genom att övergå från en mer riskabel och stor engångsinvestering till en
månadsavgift under en begränsad tid, vanligtvis tre år. Vid så kallad ’finansiell
leasing’ står leasingtagaren som ägare av bilen men det finns också möjlighet att
inte överföra ägandet till leasingtagaren samt låta alla löpande kostnader ingå i
månadsavgiften (’operationell leasing’)158. Tjänste- och leasingbilar går oftast
vidare direkt till begagnatmarknaden. I dagsläget drivs den typiska privatägda
bilen, tjänstebilen och leasingbilen av bensin- eller dieselbränsle (se Figur 24).
Biltillverkarna lämnar visserligen ifrån sig hela bilägandet när bilen säljs till
privatkunder eller företag men de har oftast en stor del av sin affär i
eftermarknaden (underhåll och reparationer).

7.2.2 Läget på marknaden

Som framgår av Figur 21 ovan är personbilstrafik det vanligaste transportslaget
i dagsläget, även om det har börjat plana ut de senaste decennierna159. År 2015
dominerade tjänstebilar den svenska nybilsmarknaden med uppåt 60 procent
av försäljningen (motsv. ca. 117500 bilar) och de resterande var privatägda
bilar (ca. 72000) varav cirka 10000 gick till leasing160. Av det totala antalet bilar
på vägarna var dock en övervägande andel privatägda bilar (ofta friköpta
tjänstebilar och leasingbilar).

7.2.3 Hållbarhetseffekter

Bilar som används som huvudfärdmedel är oavsett biltyp mycket mer
Växthusgasutsläpp
ytkrävande och ger lägre passagerartäthet
än om biltjänster eller bussar är
förstahandsvalet (se Figur 26). Detta antas
driva upp ’påverkad naturyta’ till
risknivån (se vidstående figur). Lägre
säkerhetsnivå och relativt höga utsläpp av
skadliga ämnen per person för bilar
Behov
jämfört med till exempel för bussar ger
riskabel nivå även för ’döda och skadade’.
’Samhällskostnader’ drivs upp till riskabel
Döda & skadade
nivå på grund av relativt sett höga
investeringar i infrastrukur såsom vägar
och bränsleförsörjning på grund av det fossilt baserade bränslet har
oacceptabelt höga utsläpp av ’växthusgaser’. Dock antas ’partiklar och övriga
utsläpp’ (t.ex. kväveoxider) för dessa bilar endast nå den riskabla nivån
eftersom endast en tredjedel av dem drivs med diesel.
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7.3 Kompletterande biltjänster (taxi, bildelning, bilpooler)

I detta avsnitt görs en fördjupad studie av teknik, affärsmodell, marknad och
hållbarhetseffekter för kompletterande biltjänster.

7.3.1 Tjänsten, tekniken och affärsmodellen

Taxi, bildelning och bilpooler är de vanligaste kompletterande
biltjänstealternativen på dagens persontransportmarknad. Bilpooler är
inriktade på de som kör kortare sträckor och inte så ofta. Det finns ofta både en
fast och en rörlig avgift och i princip betalar man bara för den tid man kör. Alla
kringtjänster som tvätt och service ingår. Bildelningstjänster har också börjat
komma fram där man som privatperson kan dela sin bil med andra. Det
förekommer också alltmer av internetbaserade appar för att göra bokningen
smidig. Genom att man får tillgång till bil när man behöver den utan att behöva
äga den ersätter varje bilpoolsbil och delad bil mellan sju och femton
privatbilar161. Taxitjänsten går längre än bilpoolerna och har inga abonnemang
utan kostnaden baseras helt på hur långt man åker. I dagsläget drivs den
övervägande delen av alla bilar av bensin- eller dieselbränsle (se Figur 24). Här
antas dagens kompletterande biltjänster använda motsvarande bränslemix.

7.3.2 Läget på marknaden

Taxi, bildelning och bilpooler har ännu så länge bara en liten andel av
bilmarknaden men de har en stor potential (se Ruta 6).

7.3.3 Hållbarhetseffekter

Eftersom flera av de kompletterande biltjänsterna minskar behovet av bilar så
blir de mer yteffektiva än den traditionella privatbilismen. De antas därför
kunna hålla sig inom acceptabla nivåer vad
Växthusgasutsläpp
gäller ’påverkad naturyta’. Biltjänsterna
skiljer sig dock inte från traditionella bilar
vad gäller ’döda och skadade’. Relativt låg
säkerhetsnivå och relativt höga utsläpp av
skadliga ämnen per person höjer denna
indikator till riskabel nivå.
’Samhällskostnaderna’ bedöms kunna hållas
Behov
inom acceptabel nivå eftersom investeringar
i ytkrävande infrastruktur såsom vägar och
bränsleförsörjningssystem kan minskas när
Döda & skadade
antalet bilar minskas. En stor nackdel för
biltjänsterna är dock att de på grund av det fossilt baserade bränslet har
oacceptabelt höga ’växthusgasutsläpp’. Dessa bilar antas också enligt ovan
drivas på marknadens genomsnittliga bränslemix med cirka 30 procent diesel.
’Partiklar och övriga utsläpp’ (inkl. kväveoxider) bedöms därför också här
hamna på den riskabla nivån.
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Ruta 6. Affärsmodells- och hållbarhetsstudie av bilägande och
biltjänster
Här sammanfattas en omfattande jämförelse av ekonomiska och miljömässiga effekter av olika
sätt att ge resenärer tillgång till bilar (affärsmodeller) och olika biltyper162. Affärsmodellerna
som studeras är privatägd bil, leasingbil, bilpoolsbil och taxi och de studerade biltyperna är
biogas- etanol-, bensin-, laddhybrid- och batterielbilar163.
Steg 1. Kartläggning av affärsmodellerna
Först kartlades affärsmodellerna för både befintliga och nya elfordonssystem med hjälp av
verktyget ’Business Model Canvas’164 (figur R6-1) för att klarlägga viktiga begrepp, aktörer och
relationer.
The Business Model Canvas
Key Partners

Key Activities

Designed for:

Designed by:

Value Propositions

Key Resources

Cost Structure

Customer Relationships

Date:

Version:

Customer Segments

Channels

Revenue Streams

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

designed by: Strategyzer AG
The makers of Business Model Generation and Strategyzer

strategyzer.com

Figur R6-1. Hur viktiga aspekter av en affärsmodell kan illustreras med Business Model Canvas (BMC)
(källa: Osterwalder and Pigneur 2010).

Resultaten från Business Model Canvas-analysen (figur R6-2) illustrerar till exempel
kundrelationen. Traditionellt bilägande innebär att biltillverkaren helt överlåter ägandet av
bilen till kunden vid försäljningstillfället. Vid leasing handlar kundrelationen mer om att mot en
abonnemangsavgift få tillgång till bil under en längre tid. Bilpooler handlar också om tillgång till
bil men abonnemangsavgiften är lägre och den största delen av betalningen inriktas mot den
faktiska körsträckan. Taxi, slutligen, är helt abonnemangsfritt och inriktat på att mot en relativt
hög milkostnad ta kunden från punkt A till B vid varje enskild resa.
Steg 2. Miljömässig och ekonomisk hållbarhetsstudie av affärsmodeller och fordonstyper
Livscykelanalyser över växthusgasutsläpp och kostnader utfördes för de olika affärsmodellerna
och biltyperna. Resultatet blev som synes komplext men vissa enkla slutsatser kunde dras (se
tabell R6-1):
•
•
•
•

Bensinbilar släpper generellt ut mest växthusgas och är dyrast bland de olika biltyperna.
Det billigaste är att välja bilpool om man kör mindre än 350 mil per år.
Det dyraste är att välja bilpool om man kör 1500 mil/år eller mer.
Om vindel används så släpper elbilar ut minst växthusgaser, men om de istället använder
EU27s elmix så kan biogasbilarna vara bättre i detta avseende.
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De olika affärsmodellernas konkurrenskraft i förhållande till den årliga körsträckan studerades
också mer i detalj för elbilar (figur R6-3). Resultatet blev att taxi lönar sig mest upp till 200
mil/år, bilpool mellan 200 och 850 mil/år, leasing mellan 850 och 1350 mil/år och privatägd bil
över 1350 mil/år.
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Figur R6-2. Business Model Canvas för privatägda bilar (gult), leasing (orange), bilpooler (rosa) och
taxi (blått) (källa: Nurhadi et al. 2017).

Figur R6-3. Affärsmodellers konkurrenskraft (uttryckt som kostnad per km) i förhållande till årlig
körsträcka (källa: Nurhadi et al. 2017).
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Table 3 R6-1. Hållbarhetseffekter (CO2-utsläpp) och totalkostnad (TCO) för olika affärsmodeller
Tabell
’Regular Purchasing’ (privatägande), ’Car Leasing’, ’Car Pooling’ (bilpool) och ’Taxi’ (källa: Nurhadi et
al. 2017)
Manufacture

Use

End of life

Regular Purchase (owning) - Biogas car
Sustainability
(Kg CO2 e/ year)

Cost (SEK/year)

Car Leasing - Biogas car

Car Pooling - Biogas car
Sustainability
(Kg CO2 e/year)

Cost (SEK/year)

Sustainability
(Kg CO2 e/ year)

Cost (SEK/year)

Taxi - Biogas car
Sustainability
(Kg CO2 e/ year) Cost (SEK/year)

2 200

80 000

2 200

80 000

2 200

80 000

2 200

80 000

1 020

40 000

1 000

40 000

1 020

40 000

1 000

40 000

Biogas
car

-160

15000

0

15000 3500

km/ year

-200

3500

Regular Purchase (owning) - Ethanol car
Sustainability
(Kg CO2 e/ year)

Ethanol
car

Cost (SEK/year)

0
km/ year

15000

3500

-160

Car Pooling - Ethanol car
Sustainability
(Kg CO2 e/ year)

15000

0
km/ year

15000 3500

-200

Sustainability
(Kg CO2 e/ year)

0
km/ year

Car Leasing - Ethanol car

Cost (SEK/year)

3500

Cost (SEK/year)

Taxi - Ethanol car
Sustainability
(Kg CO2 e/ year) Cost (SEK/year)

2200

80 000

2200

80 000

2200

80000

2200

80000

1100

40 000

1100

40 000

1100

40000

1100

40000

0

15000

0

15000 3500

km/ year

0

Cost (SEK/year)

0
km/ year

15000

3500

0

Car Pooling - Gasoline car

Regular Purchase (owning) - Gasoline car
Sustainability
(Kg CO2 e/ year)

3500

Sustainability
(Kg CO2 e/ year)

15000

0
km/ year

15000 3500
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0
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0
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0
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7.4 Kollektivtrafik med buss

I detta avsnitt görs en fördjupad studie av teknik, affärsmodell, marknad och
hållbarhetseffekter för kollektivtrafik med buss.

7.4.1 Tjänsten, tekniken och affärsmodellen

Dagens bussar drivs fortfarande till största delen av dieselmotorer och i denna
allmänna studie av buss som färdmedel antas det därför att när man i dagsläget
väljer att åka buss så är det med en dieselbuss. Dieselfordonens drivlina är
generellt sett mer energieffektiv än andra förbränningsmotoralternativ.

7.4.2 Läget på marknaden

Bussflottan har under 2004 till 2014 ökat marginellt från cirka 13500 till 14000
bussar, där dieselbussar har dominerat, biogas har ökat markant,
etanolhybrider har legat kvar på en låg nivå och biodiesel, elhybrider och
elbussar har tillkommit i några hundra exemplar165 (Figur 27). Klimatfrågan
uppfattas dock nu som alltmer viktig och många kommuner har redan eller står
i begrepp att lägga in fossilfrihet som krav i sina busstrafikupphandlingar.

Figur 27. Busstyper i trafik, 2004–2014 (källa: Trafikanalys 2014).

7.4.3 Hållbarhetseffekter

En mer detaljerad hållbarhetsstudie av
tillgängliga bussalternativ återfinns i Ruta
7. Sammanfattningsvis kan sägas att bussar
– och i ännu högre grad spårburen trafik har hög passagerartäthet jämfört med bilar
(Figur 26) och därmed möjliggör mer
energi-, yt- och materialeffektiv transport.
Den ’påverkade naturytan’ bedöms därför
kunna hållas inom acceptabla nivåer.

Växthusgasutsläpp

Behov

Döda & skadade
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Yteffektiviteten medför också relativt låga ’samhällskostnader’. Ökad säkerhet
och minskade utsläpp av skadliga ämnen per person ger också acceptabla
värden för ’döda och skadade’. Det som talar emot dagens bussar är att de
främst går på ett fossilt bränsle och därmed når en oacceptabel nivå för
’växthusgasutsläpp’ samt att de via sin förbränningscykel (eftersom de
huvudsakligen drivs av dieselmotorer) ger oacceptabelt höga nivåer på
’partiklar och övriga utsläpp’ (i form av små vätskedroppar och kväveoxider).

Ruta 7. Fallstudie: Hållbarhetsstudie för bussar
Här sammanfattas ekologiska och ekonomiska hållbarhetspotentialer för dagens vanligaste
busstyper samt ett par lovande alternativ: diesel (5 % RME), biodiesel (100 % RME), biogas
(från hushållsavfall), elhybrid (el och biodiesel), laddhybrid (el och biodiesel) och el (laddad
med lokal vindkraft)166. Denna studie började med en övergripande strategisk livscykelanalys
för fordon för att identifiera övergripande miljömässiga och sociala utmaningar (se avsnitt 7.1)
som sedan studerades vidare med livscykelanalys (Tabell R7-1) och en total
ägandekostnadsanalys (Tabell R7-2).
Resultaten från livscykelanalysen visar i stora drag att elbussalternativet har i särklass lägst
utsläpp och att diesel och biodiesel har högst. Generellt framgår också att inte bara
användningsfasen (use) utan också utvinning till distribution (E-D) orsakar stora utsläpp
Tabell R7-1. Livscykelutsläpp per energibärare för faserna ”Extraction” (utvinning) till ”Distribution”
(distribution) (E-D) och ”Use” (användning (källa: Nurhadi et al. 2013).

Ägandekostnadsanalysen visade att eldrivna bussar, och speciellt elbussar, hade lägst
totalkostnad över livscykeln och uppehållstiden på marknaden. Denna slutsats ändrades inte
även om ett batteribyte och en extra snabbladdare inkluderades.
Tabell R7-2. Total ägandekostnadsanalys (källa: Nurhadi et al. 2013).
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7.5 Kollektivtrafik på spår (tåg, spårväg, tunnelbana)

I detta avsnitt görs en fördjupad studie av teknik, affärsmodell, marknad och
hållbarhetseffekter för kollektivtrafik på spår.

7.5.1 Tjänsten, tekniken och affärsmodellen

Spårburen kollektivtrafik tar oftast resenärerna snabbare mellan hållplatserna
men är mindre flexibel än vägburen kollektivtrafik. De flesta svenska tåg,
spårvagnar och tunnelbanevagnar drivs med förnybar miljömärkt el167.
Spårtrafik har också energieffektivitetsfördelar med låga friktionsförluster
mellan hjul och räls samt lågt luftmotstånd. Till det kan också läggas en hög
passagerartäthet – högre än för bussar och mycket högre än för bilar.

7.5.2 Läget på marknaden
De svenska passagerarna har mer än fördubblat sitt åkande med tåg, spårväg
och tunnelbana sedan 1990 och dessa transportslag stod år 2010 för cirka 15
procent av trafikarbetet168. Detta är dock fortfarande lite i förhållande till
biltrafiken – som också ökar – om än långsammare (se Figur 21). De tåg som går
är ofta fullbelagda och det verkar finnas en ökande efterfrågan. Detta försvåras
dock av att persontågen trängs med godståg på samma linjer och att hela
systemet har eftersatt underhåll och verkar drivas alltför nära sin
maxkapacitet169. Allt detta bidrar troligen till onödigt omfattande förseningar.
Förutom en upprustning av det befintliga järnvägsnätet diskuteras därför också
en utbyggnad av snabbtåg för persontrafik. Detta tas upp bland
framtidslösningarna i steg C (kapitel 8-9) av denna rapport .
Växthusgasutsläpp

7.5.3 Hållbarhetseffekter

Att nyttja spårburen trafik på befintliga
spår som drivs av miljömärkt förnybar el
är ett av de idag mest hållbara sätten att
resa. Det största orosmomentet för svensk
spårtrafik är att de investeringar som
förväntas krävas för att säkra och förbättra
dess kapacitet och tillförlitlighet är så
omfattande att de driver upp
’samhällskostnaderna’ till risknivån. Alla
övriga indikatorer ligger dock på acceptabel nivå.

Behov

Döda & skadade
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7.6 Motorcykel och moped

I detta avsnitt görs en fördjupad studie av teknik, affärsmodell, marknad och
hållbarhetseffekter för motorcykel och moped.

7.6.1 Tjänsten, tekniken och affärsmodellen

Att äga och köra tvåhjulingar såsom motorcykel och moped kombinerar
privatbilens tillgänglighet och flexibilitet med en ännu större framkomlighet
eftersom mindre fordon tar mindre plats i trafikmiljön. Dessa fordon drivs idag
oftast av bensin. Trots att de är små är de inte mycket mer bränsleeffektiva per
personkilometer än motsvarande personbilar170. Gamla mopeder med
tvåtaktare släpper till exempel ut en hel del av bränslet oförbränt. Motorcyklar
är ofta inte optimerade för låg bränsleförbrukning utan för hög effekt och snabb
acceleration.

7.6.2 Läget på marknaden

De senaste tio åren har beståndet av motorcyklar och mopeder ökat sakta och
år 2015 fanns det cirka 290000 motorcyklar och 75000 mopeder på de svenska
vägarna171.

7.6.3 Hållbarhetseffekter

Baserat på att effektiviteten inte är nämnvärt bättre än för bilar konstateras att
bensinmotorcyklar och mopeder släpper ut
Växthusgasutsläpp
ungefär lika mycket växthusgaser per
personkilometer som motsvarande
personbilar som drivs av bensin eller
diesel172. Detta gör ’växthusgasutsläppen’
oacceptabelt höga. Till detta kommer
oacceptabelt höga nivåer på ’partiklar och
Behov
övriga utsläpp’ (främst oförbränt bränsle
och partiklar). Dessutom är förare av
mopeder och motorcyklar relativt
oskyddade i trafiken vilket tillsammans
Döda & skadade
med bidraget till utsläppssjukdomar också
driver upp indikatorn för ’döda och skadade’ till risknivån.
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7.7 Cykling och gång

I detta avsnitt görs en fördjupad studie av teknik, affärsmodell, marknad och
hållbarhetseffekter för cykling och gång

7.7.1 Tjänsten, tekniken och affärsmodellen

Att gå är gratis och kräver ingen speciell utrustning. Cykling kräver tillgång till
cykel. Välplanerade gång- och cykelstråk behövs för att resenärena ska kunna få
ut det mesta av dessa transportsätt. Elcykeln har visserligen gjort entré men
den finns ännu i så liten omfattning att den studeras som en framtidsteknik i
steg C (kapitel 8-9) längre fram i denna rapport och inte här. Cykelresenärer
äger idag oftast sina cyklar men det förekommer alltmer av låne- och
hyrlösningar för cyklar och elcyklar i stadsmiljö173.

7.7.2 Läget på marknaden

De flesta svenskar äger en cykel men andelen av resenärerna som väljer att gå
eller cykla har minskat de senaste åren (se Figur 21)174. Att städer som
Köpenhamn och Amsterdam har lyckats minska bildominansen antyder dock att
det borde finnas möjligheter att vända denna utveckling även i svenska städer. I
dagsläget ses cykeln ofta som praktiskt och ekonomiskt fördelaktig för en
räckvidd upp till cirka 5-10 km175.

7.7.3 Hållbarhetseffekter
Cykling och gång är ur hållbarhetssynpunkt bland de mest fördelaktiga
transportsätten. Gång antas här vara helt acceptabelt avseende alla
indikatorerna. Cykeln kommer visserligen att ha en viss utsläppspåverkan vid
tillverkningen så länge energisystemet är
Växthusgasutsläpp
fossilberoende. Här bortses dock från
detta med tanke på att cykeln har cirka
100 gånger högre materialeffektivitet än
bilen (kräver endast ca. 10-20 kg fordon
för att frakta en person jämfört med bilens
1-2 ton). Cykeln är också väldigt yteffektiv
och tar många resenärer per kvadratmeter
Behov
väg. Detta bidrar också till att hålla nere
kraven på ’samhällskostnader’ för
infrastrukturinvesteringar och beläggning
Döda & skadade
av produktiv yta (’påverkad naturyta’).
Beräkningar har också visat att den totala
samhällskostnaden för cykling kan vara väsentligt lägre än för bilåkande176 och
för privatpersoner behövs ingen avancerad kalkyl. Man kunde köpa många dyra
nya cyklar varje år för de 40000 till 100000 kr som bilen normalt sett totalt
belastar privatekonomin med177.
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http://www.dn.se/debatt/bilen-blir-alltmer-onodig-i-takt-med-urbaniseringen/ (läst
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161. Se Trafikanalys. 2016. Nya tjänster för delad mobilitet. (2016:15).
162. Nurhadi, L., et al. 2017. Competitiveness and Sustainability Effects of Cars and
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140 (Part 1): 333-348.
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engelska. Under slutgranskningen av denna rapport har det dock framkommit att det
som på svenska kallas bilpool på engelska heter car sharing medan bilpool på engelska
betyder samåkning. I denna färdplansrapport används dock genomgående begreppet
bilpool både på svenska och engelska.
164. Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2010. Business Model Generation. A Handbook for
Visionaries, Game Changers and Challengers. Hoboken, New Jersey: John Wiley and
Sons.
165. Se Trafikanalys. 2014. Transportarbete 1950-2014
(http://trafa.se/sok/?q=transportarbete%201950-2014). (Läst 2016-12-20).
166. Detta redovisades i Nurhadi, L., Borén, S., Ny, H.. 2013. Advancing from efficiency
to sustainability in Swedish medium-sized cities: an approach for recommending
powertrains and energy carriers for public bus transport systems.
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Kapitel 8. Framtida politik och styrmedel
Här ges en översikt över hur politik och styrmedel på svensk nationell, regional
och lokal nivå kan ändras för att effektivt och i tid driva på för en omställning till
fossilfria och hållbara transporter.
Sammanfattning av detta kapitel:
•

De i kapitel 5 identifierade bakomliggande normerna och tänkesätten behöver
troligen förändras på följande sätt för att driva på politiken och dess
styrmedel i en hållbar riktning:
o Ekonomisk tillväxt enligt nuvarande definition (ökande BNP) ses inte
som ett huvudmål i sig utan ekonomi ses som ett medel för att på ett
resurseffektivt sätt nå sociala och ekologiska hållbarhetsmål.
o Fri konkurrens och frihandel med omvärlden är viktigt för Sveriges
ekonomi och fokuseras på hållbara produkter och tjänster.
o Sverige fokuserar på en mindre sårbar samhällsmodell, vilket troligen
innebär större inslag av småskalighet och decentralisering, som
troligen också ger fler arbetstillfällen.
o Betydelsen också av småstäder och landsbygd beaktas när
samhällets hållbarhetsproblem och potentiella lösningar diskuteras.

•
•
•

För att leva upp till Parisavtalet och ge marknadsfördelar med att bli ett
föregångsland bör Sverige sätta ett mål om fossilfrihet till runt 2030.
Målet om fossiloberoende transportsektor till 2030 bör därför förtydligas och
skärpas till att sträva mot full fossilfrihet till 2030.
För att maximera politikens och styrmedlens förändringskraft bör
ogynnsamma styrmedel tas bort och gynnsamma styrmedel förstärkas och
kompletteras med nya. Exempelvis bör:
o Samhällsplanering fokusera på transportsnålhet för att minska
persontransportbehovet.
o Styrmedel fokuseras på att minska bilberoendet och på att överföra
biltrafik till kollektivtrafik, biltjänster och cykling.
o Styrmedel fokuseras på att gynna fossilbränslefria och missgynna
fossilbränsledrivna bilar.
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8.1 Paradigmet bakom mål, politik och styrmedel

Det är naturligtvis inte möjligt, eller önskvärt, att i detalj föreskriva ett framtida
paradigm men vissa huvuddrag kan skisseras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Nedan beskrivs hur de i kapitel 5 identifierade normerna och tänkesätten
troligen borde förändras för att driva på politiken och dess styrmedel i en
hållbar riktning:
•

Social och ekologisk hållbarhet ses som övergripande ramvillkor för
samhällets visioner. Ekonomi ses som ett medel för att på ett
resurseffektivt sätt nå sociala och ekologiska hållbarhetsmål snarare än att
ekonomisk tillväxt enligt nuvarande definition (ökande BNP) ses som ett
övergripande mål i sig. Begreppet ’trattparadigm’ används ibland för att
beskriva insikten om att hållbarhetsproblem beror på systemfel i samhällets
nuvarande design och drift som medför försämrade förutsättningar för
mänsklighetens långsiktiga välgång178 (se Figur 28).
Sociala problem

Social och
ekologisk
potential
till välstånd
och hälsa

Samhällets
utveckling
över tiden

Hållbarhet

Miljöproblem

Figur 28. Trattparadigmet. Sociala och ekologiska hållbarhetsproblem ökar systematiskt
så länge systemfel i samhällets grundläggande design och drift består. Hållbarhet innebär
ett tillstånd där dessa systemfel är undanröjda så att kulturell och ekologisk utveckling kan
fortgå och utrymmet för hållbart välstånd på lång sikt troligen kan öka (källa: baserat på
Robèrt et al. 2012)

•

•

Hållbarhetsinriktad handel med omvärlden ses som viktigt för Sveriges
välståndsutveckling. Detta innebär att fokus läggs på sådana varor och
tjänster som som bidrar till hållbarhet i ett livscykelperspektiv - i Sverige
och utomlands. På så vis kan också de så kallade ’skuggutsläppen’ utomlands
undvikas (se Figur 7).
I linje med hur Tyskland och andra länder har lett sin
hållbarhetsomställning179 kompletterar Sverige den storskaliga
samförståndsmodellen mellan staten och några få starka storföretag och
fackförbund med ett större inslag av småskalighet och decentralisering.
Så skapas troligen också fler arbetstillfällen (i små- och medelstora företag)
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och mer långsiktigt robusta lokalsamhällen i en tid när storföretagens
automatisering accelererar och minskar arbetskraftsbehovet.
Hänsyn tas till såväl storstäderna, småstäderna som landsbygden när
samhällets hållbarhetsproblem och potentiella lösningar diskuteras.

8.2 Övergripande mål

Sverige bör behålla sitt övergripande mål om att nå en hållbar utveckling inom
en generation och konkretisera det via en strategisk hållbarhetsstudie i linje
med den som gjordes i kapitel 4 för de svenska persontransporterna. Som en
första ansats antas att den regionalt framtagna vision som beskrevs i kapitel 4
också kan gälla för persontransporter i hela Sverige. Då bör Sverige ansluta sig
till alla persontransportrelaterade internationella mål och avtal som ligger i
linje med en sådan hållbarhetsvision. Bland annat bör således målet för
transportsektorn skärpas och förtydligas till att den ska bli 100 procent fossilfri
till 2030. Då kan Sverige bli en förebild internationellt i satsningarna för att nå
både Parisavtalets ambition om maximalt 1,5 graders temperaturhöjning och
andra viktiga hållbarhetsmål. Detta kan också ge ekonomiska vinster genom
tidig utveckling, testning och export av ny teknik som kommer att efterfrågas
allt mer över hela världen.

8.3 Allmänt om politik och styrmedel för att nå målen

Med stöd av det ovan beskrivna hållbarhetsinriktade paradigmet och de
tydligare och mer hållbarhetsrelevanta målen bör också politik och styrmedel
skärpas och arrangeras om för att effektivt kunna ta samhället till fossilfrihet
och hållbarhet. Via de i kapitel 4 beskrivna intressentseminarierna samt via
litteraturstudier och fortsatt analysarbete med bland annat så kallade
orsakssambandsdiagram (se Figur 29) har några allmänna politiska principer
och styrmedel som angriper många problem på ett mer genomgripande sätt
kunnat identifierats.
•

•

•

Förtydliga ett samordningsansvar för all mobilitet. I samma anda som
Vägverket och Banverket slogs ihop till Trafikverket för att undvika
suboptimeringar mellan väg- och järnvägstrafik borde framöver all
planering för motordriven trafik tydligare slås ihop med planering för bilfri
cykel- och gångtrafik. Detta för att undanröja potentiella konflikter och
suboptimeringar, såsom när kollektivtrafik ibland utformas så att den
snarare minskar gång- och cykeltrafiken än bilismen180.
Bryt ner Sveriges övergripande utsläppsutrymme till kolbudgetar för
företag, myndigheter och privatpersoner så att beslut på olika nivåer
lättare kan relateras till målet om att inte överstiga 1,5 till 2 graders
temperaturökning.
Genomför ett hållbarhetskompetenslyft bland beslutsfattare, media och
allmänhet. Detta är en kraftfull generell åtgärd som kan förbättra på många
ställen i systemet samtidigt. Politiker kan hjälpas att bättre skilja på
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vetenskapligt underbyggd information och ’vinklad’ information från
lobbyister med smalare särintressen. Allmänheten kan få hjälp att se
behovet och möjligheterna med en förändring så att de stöttar den nya
inriktningen. Medierna kan få hjälp att hitta och översätta relevanta
forskningsresultat och göra dem allmänt kända.
Studien med orsakssambandsdiagram strukturerade upp viktiga företeelser i
transportsystemet och identifierade ytterligare styrmedel (Figur 29). Den fulla
potentialen i de olika persontransportlösningar som styrmedlen gynnar
studeras mer i detalj i kapitel 9. Precis som för nulägesbeskrivningen i kapitel 5
används även här följande prioriteringsordning bland tre kategorier av
styrmedel:
1. Minskning av transportbehovet och bilberoendet.
2. Minskning av fossilbränsledrivna bilar och ökning av fossilfritt drivna bilar.
3. Effektivisering av bilarna för att minska energiförbrukning och utsläpp.

8.4 Politik och styrmedel för minskat transportbehov och
bilberoende

Framtidens politik och styrmedelspaket bör fokuseras så att de effektivt kan
minska både persontransportbehov och beroendet av bilar och fossila bränslen.
Detta innebär att både lägga till och dra ifrån i styrmedelsmixen:
•

•

Fasa ut transportintensiv och förstärk transportsnål
samhällsplanering. Genom att verka för kortare avstånd mellan stadsdelar
och funktionsblandad bebyggelse med boende, arbetsplatser, och
handelsområden kan på sikt vardagslivets persontransportbehov minskas.
Fasa ut stöd för bilberoende (bilägande och bilnyttjande) och förstärk
styrmedel mot detsamma. Reseavdrag för arbetspendling med bil och
förmånsvärdesregler kring tjänstebilar bör hållbarhetsanpassas genom att
även andra, mer hållbara transportslag, inkluderas. Stöd till privatbilar bör
knytas specifikt till miljöbilar. På så vis borde arbetsmarknadsregioners
tillväxt och privatpersoners förmåga att transportera sig ändå kunna
gynnas. Från statligt håll borde ett slutdatum för fossilbränslen anges och
meddelas i god tid före 2030. Fram till slutdatum kan en successiv höjning
av skatten på fossilbränslen ske och detta kan finansiera en ökad subvention
av alternativa bränslen och mer hållbara färdmedel. Eventuellt kan
fordonsskatten också höjas och när miljöbilarna har fått fäste kan en
kilometerskatt införas som i viss mån kan ersätta de förlorade
skatteintäkerna från användningen av fossilbränslen. Lokala strategier och
åtgärder behöver också tas fram för att minska bilberoendet.
Parkeringsavgifter kan till exempel införas i kombination med
trängselavgifter och andra sätt att begränsa ytan för bilar och biltrafik.
Samtidigt bör de ökande lokala intäkterna från skatter och avgifter läggas på
att stärka mer hållbara transportslag. I småstäders utkanter och på
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landsbygden där en glesare befolkningsstruktur gör det svårare att driva
kollektivtrafik effektivt kan styrmedel mot bilägande och bilnyttjande dock
behöva begränsas och kompletteras med en satsning på miljöbilar och små
lätta elfordon.
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Figur 29. Orsakssamband för framtidens mer hållbara persontransporter. Hur utfasning
av kontraproduktiv politik och tillhörande styrmedel (svarta överkryssade rutor) och
förstärkning av befintlig (gröna rutor) samt tillförande av ny hållbarhetsintrikad politik
och tillhörande styrmedel (gröna streckade rutor) skulle kunna bryta (i) ökningen av
samhällets persontransportbehov, (ii) dess beroende av privatbilism framför andra
transportlösningar och (iii) dess beroende av fossilbränsledrivna bilar (FB) framför
fossilfritt drivna bilar (FFB).
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•

•

•

Stöd för övergång till taxi/biltjänster. De senaste åren har nätbaserade
bilpooler, bildelningstjänster och alternativa taxitjänster (t.ex. Uber) vunnit
mark. Google och flera större biltillverkare har dessutom annonserat att de
från cirka 2020 kommer att introducera så kallade självkörande bilar181.
Stöd till denna typ av tjänster har stor potential att minska beroendet av
privatbilar och därmed också sänka både privatpersoners och samhällets
investeringar för bilar och deras infrastruktur.
Stöd för övergång till kollektivtrafik. I mobilitetsstrategier på olika
samhällsnivåer behövs det tydligare och smidigare integration mellan olika
sorters kollektivtrafik och andra transportlösningar. Exempel på lämpliga
åtgärder är ökade subventioner av biljettpriser182, bättre anpassning av
rutter och turtäthet mot hur resebehovet ser ut samt avancerade
integrerade multimediastöd för att lätt kunna planera och betala för
kollektivtrafikresor. Busstrafiken kan också få speciella leder för snabbare
framkomst, vilket redan sker i flera städer.
Stöd för övergång till cykling/gång och moped. Att gå och cykla är ofta de
mest hälsofrämjande och minst miljöpåverkande sätten att färdas. Svenska
städer kan här inspireras av föregångsexemplet Köpenhamn som efter
samhällsekonomiska studier såg en klar vinst i att styra om satsningar från
bilmotorvägar till cyklism183. Detta kommer att analyseras djupare i Ruta 12
och i kommande scenariestudier i steg D (kapitel 10-11) av denna rapport
men mycket talar redan för att framtidens mobilitetsstrategier bör se till att
man i första hand kommer fram snabbt och smidigt via cykling och gång.
Cykelvägar bör prioriteras och forskning och produktutveckling bör stöttas
som ytterligare ökar cyklarnas möjligheter att ta marknadsandelar från
biltrafiken. Går det att med cykel bekvämt klara resor till och från arbetet,
hämta och lämna barn på dagis, handla mat, och ta sig till olika
fritidsaktiviterer?

8.5 Politik och styrmedel för färre fossilbränsledrivna och fler
fossilfritt drivna bilar
Även här bör politik och styrmedel famöver fokuseras så att de systematiskt
styr i den önskade riktningen. För exempel på styrmedel som specifikt kan
gynna elbilar hänvisas till Ruta 8. Här ges några mer allmänna exempel:
•

•

Bonus-Malus. Med införande av denna övergripande styrmedelslogik kan
ökade intäkter från skatter och avgifter (Malus) tas ut på ett stort antal
fossilbränsledrivna bilar och på en stor volym fossila bränslen. Denna intäkt
kan styras över som subventioner (Bonus) till betydligt färre fossilfria bilar
och en mindre volym fossilfria bränslen och därmed bli ett kraftfullt stöd.
Fasa ut stöd för fossilt och förstärk skatter mot fossilt. Sveriges politker
bör snarast ta bort de kvarvarande direkta och indirekta subventionerna för
fossil energi och verka för att detsamma sker internationellt. Därtill bör
bensinskatten, koldioxidskatten och andra skatter som begränsar de fossila
systemen skärpas successivt fram till det datum inom tio till femton år då de
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fossila bränslena borde förbjudas för persontransporter (för att möta
Parisavtalet).
Fasa ut skatter mot fossilfritt och förstärk stöd för fossilfritt. Detta
gäller till exempel skatten på det delvis fossilfria bränslet E85 som höjdes i
december 2015 och sedan sänktes igen under våren 2016184. Denna skatt
borde kanske framöver fasas ut helt – åtminstone borde den hållas betydligt
lägre än skatten på fossila bränslen tills biobränslena och förnybart
genererad el i stor skala kan betjäna fordonsflottan. Det behövs samtidigt en
förlängning och förstärkning av befintliga styrmedel för fossilfritt som
Supermiljöbilspremien, Klimatklivet, Pumplagen och Elcertifikatsystem (se
kapitel 5). Utöver dessa bör det övervägas att som i Tyskland och många
andra länder införa inmatningstariffer som ger ett delvis subventionerat fast
pris under lång tid för fossilfri energi185 och nettodebitering av
egenproducerad el. Dessa styrmedel skulle göra det mindre krångligt,
mindre riskabelt och mer lönsamt för privatpersoner och företag att
investera i ny förnybar el och påskynda att elfordon och annat eldrivet blir
hållbart ur ett systemperspektiv.
Stöd till konvertering och förtida utskrotning av fossilbränsledrivna
fordon. Eftersom medellivslängden för privatfordon är 15-20 år behövs
styrmedel för att nå fossilfrihet till 2030. Här bedöms det behövas stöd till
konvertering av fossilbränsledrivna fordon till biobränsledrivna fordon och
laddhybrider samt stöd till förtida utskrotning av fossilbränsledrivna
fordon186.
Information mot fossilt, statussänkare mot fossilt samt
demonstrationer, information och statushöjare för fossilfritt. Inte bara
tekniska lösningar utan även attityder och beteenden behöver understödjas
och ’knuffas’ i en hållbar riktning187. Akademi och andra utredningsinstitut
bör få stärkt stöd för att ta fram och sprida grundläggande information om
tekniska, miljömässiga och totalkostnadsmässiga fördelar med de nya
fossilfria lösningarna. Statusinriktade informationskampanjer likt den under
2015 aktuella Made by Sweden188 bör också byggas upp i medierna där
allmänhetens förebilder och idoler tar avstånd från de fossilberoende
lösningarna och stöttar de fossilfria lösningarna. Befintliga
demonstrationsprogram för elfordon, andra miljöfordon och fossilfri teknik,
bör förstärkas och utvecklas. I linje med erfarenheterna från GreenCharge
bör en viktig del av sådana demonstrationsprogram vara att allmänheten
och beslutsfattare på olika nivåer får prova på den nya tekniken i sin vardag
– kanske med möjligheten att köpa loss den efter testperioden till rabatterat
pris.

126 VÄGVAL 2030. Färdplan för snabbomställning till HÅLLBARA persontransporter

Ruta 8. Framtida elektromobilitetsstyrmedel för Sverige
De 40000 kronor i rabatt som i Sverige erbjöds via den så kallade ’Supermiljöbilspremien’
bedöms här ha varit en bra början men ett helt styrmedelspaket lär behövas för att möta
Sveriges höga amibtioner. Den i kapitel 5 nämnda internationella jämförelsen av
elektromobilitetsstyrmedel (se Ruta 3)189 kom också med några förslag till hur Sverige snabbt
skulle kunna förstärka sina elektromobilitetsstyrmedel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Momsbefrielse. Grundpriset minskar med 25 procent och sänker elbilars totala
ägandekostnad.
Tillgång till annars begränsade körfält såsom buss- och taxikörfält. Detta ger
bekvämlighet för elbilsföraren och innebär ingen direkt kostnad.
Fortsatt rabatt på inköpspriset motsvarande minst supermiljöbilspremien (40000 kr).
Subventionerad installation av elbilsladdare både i hem och på företagsplatser. Även
om det ekonomiska värdet är litet så får potentiella elbilsköpare genom detta prisvärda och
bekväma laddmöjligheter.
Avskaffat förmånsvärdestak på 16000 kronor per år på den 40-procentiga rabatten på
tjänstebilsskatt för anställda.
Avskaffade trängselavgifter för elbilar.
Gratis laddning och parkering vid väl synliga parkeringsplatser. Syftet är här att visa
potentiella föregångskunder att elbilar kan drivas till nära noll kostnad, i motsats till
bensin- eller dieselbilar.

Eftersom vissa av dessa styrmedel, såsom avlägsnande av mervärdesskatt, har negativa effekter
för skatteintäkterna, kan det föreslås att när en viss nivå av elbilsmarknadsandel uppnås kan
styrmedlen skalas tillbaka i etapper. Erfarenheterna från föregångslandet Norge tyder på att för
att kunna övertyga potentiella köpare behöver det ingå starka ekonomiska incitament190.

8.6 Politik och styrmedel för effektivare fordon
Dagens satsningar på effektiva fordon har både positiva och negativa effekter
för en snabbomställning till fossilfria persontransporter:
•

Fokusera effektiviseringsstöd till fossilfria fordon. Eftersom många av
de befintliga fossilbränsledrivna fordonen troligen behöver skrotas ut i
förtid när 2030 närmar sig är det olämpligt att alltför ensidigt satsa pengar
på att göra dem mer effektiva. Det är troligen bättre att snabbt utveckla
metoder och teknik för konvertering av befintliga fossilbränsledrivna fordon
till biobränslefordon och elhybrider. Effektivitetsforskningen bör främst
fokuseras på de fordon som har potential att bli fossilfria (t.ex. elfordon med
batterier respektive bränsleceller). Detta gäller framförallt för personbilar. I
lastbilar är det inte lika lätt att ersätta förbränningsmotorer med
batteridrift. Hybridlösningar och elvägar kan här bli viktiga (se Ruta 13).

8.7 Transportstyrmedel i förhållande till Sveriges statskassa

Som nämnts ovan är det viktigt att, när kostnad och nytta kopplat till alternativa
styrmedelssatsningar ska bedömas, se till vad totalkostnaden blir för samhället
beroende på vilken väg framåt som väljs (se även Figur 11). Med ett bonusmalus-upplägg kan kostnadsneutralitet uppnås för statskassan. Effekterna av
styrmedelsinsatserna måste följas upp och styrmedelspaketet måste justeras så
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att det säkerställs att utvecklingen går tillräckligt snabbt mot att uppfylla målen.
Större avstämningar föreslås ske cirka vart femte år. I scenarienalyserna i steg
D (kapitel 10-11) görs en närmare kvantifiering av hur olika
styrmedelsalternativ kan påverka statskassan under en övergång till fossilfria
och hållbara persontransporter. Som ett första steg presenteras här en utökad
lista på persontransportrelaterade typer av kostnader och intäkter som blir
relevanta när framtidsperspektivet är i fokus (Tabell 6).
Tabell 6. Viktiga framtida kostnader och intäkter för statskassan när styrmedelseffekter
bedöms
Samhällskostnader
Samhällsintäkter
Klimatförändringar
Skatt på fossila drivmedel
Andra miljöproblem
Skatt på fossilfria drivmedel
Dödsfall och skador kopplat till utsläpp
Skatt på fossila jobb
Dödsfall och skador kopplat till trafikolyckor
Skatt på förnybara jobb
Skatt på fossila produkter och tjänster
Skatt på förnybara produkter och tjänster

8.9 Kvarvarande frågor – framtida politik och styrmedel

Hur kan de styrmedel som har skisserats i detta kapitel på ett överskådligt sätt
byggas in i scenariesimuleringar och hur måste de justeras för att kunna
åstadkomma önskvärda effekter på de hållbarhetsindikatorer som följs i denna
rapport? Dessa frågeställningar utreds vidare i steg D (kapitel 10-11).

8.10 Noter kapitel 8
178. Se Robèrt, K.-H., et al. 2012. Sustainability Handbook, 1st ed. Studentlitteratur,
Lund.
179. Se Rifkin, J. 2015. The Zero marginal cost society: The internet of things, the
collaborative commons and the eclipse of capitalism. New York: Palgrave Macmillan.
180. Exempel på den onödiga konflikten mellan kollektivtrafik och cyklism är
annonskampanjer från kollektivtrafiken som riktar in sig på att få cyklister att ta
bussen istället för att cykla. Exempel på detta förekom t.ex. i Lund under 1990-talet.
181 Se t.ex. Kristensson, J. 2017. Racet mot första autonoma fordonet. Ny Teknik Nr 14
2017.
182. Det finns redan städer som har gått så långt att de har gjort kollektivtrafiken
gratis. Tallin är ett exempel på detta.
183. Gössling, S. Och Choi, A.S. 2015. Transport transitions in Copenhagen: Comparing
the cost of cars and bicycles. Ecological Economics. 113: sid 106-113.
184. Se t.ex. Isaksson, B. 2016. Nu sänker regeringen etanolskatten. Expressen. Allt om
bilar. http://www.expressen.se/motor/nu-sanker-regeringen-etanolskatten/ (läst
2016-09-06).
185. Se t.ex. Rifkin, J. 2015. The Zero marginal cost society: The internet of things, the
collaborative commons and the eclipse of capitalism. New York: Palgrave Macmillan.
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186. I USA har denna typ av styrmedel redan testats (se t.ex.
http://www.plugincars.com/federal-and-local-incentives-plug-hybrids-and-electriccars.html). Det finns också företag som erbjuder konvertering av laddhybrider (se t.ex.
http://www.evdrive.com).
187. Se t.ex. Goepel, N., Rossini Rahme, M. And Svanhall, F. 2015. Strategic
Recommendations for the Design of Nudges towards a Sustainable Society. Master
Thesis. Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden.
188. Idrottsstjärnor och vardagshjältar har i denna framgångsrika kampanj hjälpts åt
att ge en bild av ett Volvo som byggs av hela Sverige och för hela Sverige. Thorell
Rågsjö, A., 2016. Volvo hyllar mångfalden i företaget i den nya kampanjen. Resumé.
http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/01/21/volvo-hyllar-mangfalden-i-foretaget-i-ny-xc60-kampanj/ (Läst 2016-09-27)
189. Harrysson, S. och Ulmefors, M. 2015a. Overview and analysis of EV incentives
applied across five selected country markets. Innoventum AB/Copenhagen Business
School.
190. Se t.ex. Mock, P. and Yang, Z. 2014. Driving Electrification. A Global Comparison of
Fiscal Incentive Policy for Electric Vehicles. White paper. The International Council on
Clean Transportation (ICCT).
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Kapitel 9. Framtida användare och marknad
samt persontransporttjänster med fordon,
infrastruktur och energi
Här ges en överblick över hur användarnas preferenser kan utvecklas framöver
samt olika persontransporttjänsters och fordonstypers potential att vinna
marknadsandelar och bidra till uppfyllnad av visionen i kapitel 4.
Sammanfattning av detta kapitel:
•
•

Dagens trender för persontransportarbetet och bilflottan är ohållbara.
Framtidens fordons hållbarhetspotentialer beror av bränsle och drivlina:
o Batterielfordon och laddhybrider kommer troligen att dominera
bilmarknaden. Då skulle bränslesektorn kunna rationaliseras bort, men
tillgången på litium kan bli begränsande.
o Biobränslefordon kommer troligen spela en viktig roll i en
övergångsperiod, men de behöver en bränslesektor.
o Bränslecellselfordon kan ta marknadsandelar men deras
platinaberoende antas även framöver vara mer begränsande än
batterielfordonens litiumberoende. Lokalt producerat
bränslecellsbränsle vore att föredra.

•
•
•

•
•

Att använda bilen som huvudfärdmedel kommer även i framtiden att ge hög
tillgänglighet och stor flexibilitet för resenären men dessa fördelar blir
troligen mindre avgörande när andra transportlösningar förbättras.
Självkörande elbilstaxi kommer troligen att bli en viktig tjänst - jämte taxi,
bildelning och bilpooler. Varje ny biltjänstbil kan möjliggöra att 5-10
resenärer kan ställa sin egenägda privatbil.
Bussar och spårburen trafik kommer fortsatt att vara mer yteffektivt, ha lägre
olycksrisk och kräva lägre infrastrukturinvesteringar än privatbilism. De blir
dock fortfarande mindre flexibla för resenären än bilresande men
internetbaserade intermodala lösningar kommer att motverka denna nackdel.
Moped och motorcykel är yteffektivare än bil och drivs troligen framöver
främst av el och blir närmast utsläppsfria. Dock kvarstår högre olycksrisk.
Cykling och gång blir fortsatt mest för kortdistans men teknisk utveckling
(bl.a. eldrift) väntas öka cyklars räckvidd och andel av persontransporterna.
Fördelarna med försumbara utsläpp och litet behov av infrastruktur kvarstår.
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9.1 Allmänt om persontransporterna och bilflottan framöver
Studier från Trafikverket som har antagit att kraftfulla styrmedelsinsater inte
kommer att genomföras, visar på effekter som inte förmår bryta dagens
ohållbara trender191 (Figur 30). Detta innebär till exempel att både det totala
trafikarbetet och biltrafiken fortsätter att öka framöver. Trafikverkets
basprognos från 2016192 pekar till exempel på en ökning av biltrafiken med
cirka 20 procent från 2010 till 2030.
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Personbil

Buss

Järnväg

Tunnelbana

Spårvagn

Gång/Cykling/Moped

Figur 30. Persontransporter i Sverige 1950-2015 samt prognos till 2030. (miljarder
personkm/år) (källa: baserad på Trafikverket 2016).

Trafikverket har också i ett nyligen publicerat klimatscenario kommit fram till
att det krävs cirka 10-20 procents minskning av biltrafiken för att kunna nå
deras och FFF-utredningens definition av fossiloberoende (80 % mindre utsläpp
jämfört med 2010)193. Att ta steget fullt ut till fossilfrihet kräver troligen
ytterligare minskningar av biltrafiken, vilken här antas innefatta både
privatbilism och trafik med kompletterande biltjänster såsom bilpooler,
bildelning, självkörande bilar och taxi. Samtidigt har ett mål om att fördubbla
kollektivtrafikresandet redan lanserats av parter i kollektivtrafikbranschen194
och detta har backats upp av ett nästan enigt trafikutskott195.
I resten av detta kapitel kommer de viktigaste framtida
persontransporttjänsternas potential att bidra till en hållbar utveckling gås
igenom närmare.
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9.2 Bil som huvudfärdmedel (privatägd bil, tjänstebil,
leasingbil)

I detta avsnitt görs en fördjupad studie av teknik, affärsmodell, marknad och
hållbarhetspotential för bil som huvudfärdmedel.

9.2.1 Tjänsten och affärsmodellen

Fördelarna med att äga en privatbil kommer troligen att minska i förhållande
till biltjänster. Bilägande ger fortfarande obegränsad tillgång till fordonet men
ägaren måste också själv sörja för alla risker och kostnader efter inköpstillfället.
Enligt ovan påminner tjänstebil och leasingbil körbeteendemässigt om att äga
en privatbil och att alltid ha tillgång till den. Här antas att alla dessa bilar även
framöver körs ungefär lika mycket i genomsnitt (1220 mil per år196). Troligen
kommer fler typer av leasing-erbjudanden att dyka upp, men de flesta resenärer
kommer troligen ändå att välja erbjudanden där alla löpande kostnader utom
bränslet ingår i en fast månadsavgift (som operationell leasing). Vidare antas att
både tjänstebilar och leasingbilar även i framtiden kommer att föras över direkt
till begagnatmarknaden. Med tanke på elbilarnas lägre underhållskrav och
konkurrensen från leasingerbjudanden och kompletterande biltjänster, där det
mesta ingår i månadskostnaden, kommer troligen biltillverkarnas möjlighet att
tjäna pengar på eftermarknaden att avta. Bilar som används som
huvudfärdmedel blir även framöver, oavsett biltyp, mer ytkrävande och mindre
passagerartäta än om kompletterande biltjänster eller bussar vore
förstahandsvalet (se Figur 26).

9.2.2 Tekniken
Framtidens bilar kommer troligen, bland annat på grund av fördelar såsom
högre verkningsgrad och avsaknad av lokala utsläpp, oftast att drivas av en
elmotor snarare än av en förbränningsmotor. Det är dock inte omöjligt att
elfordonens batterier kommer att kompletteras med bränsleceller för
energilagring. Biobränsledrivna bilar kommer dessutom att spela en viktig roll.
Till biobränslebilar räknas här biogas-, etanol, metanol- och biodieselbilar samt
nytillverkade och konverterade hybrider av dessa. De för majoriteten av
bilägare mest konkurrenskraftiga batterielbilarna kan redan i dagsläget köras
15-20 mil på en laddning (beroende på väder och temperatur) till en
totalkostnad som motsvarar traditionella bensin- och dieselbilar197.
Kostnadsbild och räckvidd för elbilar förväntas dessutom förbättras än mer de
närmaste åren i takt med teknikutveckling och ökande försäljningsvolymer.
Samtidigt ska beaktas att 90 procent av hushållen kör bil kortare än 5 mil per
dag198. Detta innebär att elbilar, utifrån dessa prestandaperspektiv, är det bästa
valet för majoriteten av hushållen redan idag. Den el som elbilarna laddas med
antas komma från ett förnybart energisystem baserat mestadels på lokalt
genererad sol, vind- och vågkraft. Dagens elnät antas ganska enkelt och till
relativt låg samhällskostnad kunna kompletteras med den laddinfrastruktur
som behövs199. Laddning sker idag via stolpar och vägguttag. Så kallade elvägar
(se Ruta 13) möjliggör laddning när fordon körs och är ett möjligt komplement
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på längre sikt. För tung trafik som går längs en viss regelbunden rutt skulle det
kunna vara ett alternativ även på kortare sikt. Batteriernas förbrukning av
metaller (främst litium) förväntas kunnas hållas nere framöver genom bland
annat mer metallsnåla batterier och bättre metallåtervinning, samt övergång till
andra batterityper som inte innehåller litium eller liknande metaller.
Nytillverkade och konverterade laddhybridbilar antas drivas med förnybar el
och biobränsle (främst biodiesel, biogas eller andra generationens etanol).
Biobränslet antas komma från framtida svenskt lantbruk, skogsbruk och
avfallshantering som drivs med förnybar energi och som begränsar uttaget till
vad som är långsiktigt hållbart. De bilar som drivs med biodiesel antas kunna
utvecklas till att ha lägre utsläpp av partiklar och kväveoxider än dagens
dieselfordon. Vätgas till bränslecellselbilar antas i första hand produceras lokalt
genom att göra om förnybar el till vätgas via elektrolys. Detta blir åtminstone
initialt troligen mer effektivt och billigare än att, som för dagens bilbränslen,
distribuera ut vätgasen från centrala anläggningar200. Skulle istället en central
produktions- och distributionsmodell användas så försämras troligen vätgasens
förutsättningar väsentligt. En teknisk fördel gentemot dagens batterielbilar är
att bränslecellselbilar har längre räckvidd och kan tankas relativt snabbt. En
nackdel för alla dagens bränslecellssystem är att de fungerar bäst vid konstant
drift och kan slitas ut i förtid av de många starter och stopp som är vanliga i
stadstrafik. Biobränslebilar och laddhybrider förväntas tanka biogas och
biodiesel.

9.2.3 Marknadspotential

Även i framtiden antas en stor del av persontransportbehovet täckas av
privatägda bilar, tjänstebilar och leasingbilar. Elbilar förväntas tack vare sina
låga och minskande kostnader och sin höga miljöprestanda kunna öka snabbt i
antal och så småningom dominera bilflottan. En viktig faktor för
biobränslebilarnas och laddhybridernas marknadspotential förväntas bli
tillgången till kostnadseffektiva och hållbart framtagna biodrivmedel. Den
sammanfattande bedömningen är att på kort sikt kan biomassa bidra på ett
hållbart sätt med cirka 25-35 TWh biodrivmedel per år (motsvarande cirka en
tredjedel av behovet för vägtransporter 2013) och att detta på 30-50 års kanske
kan fördubblas201. För att påskynda utfasningen av fossilberoende fordon antas
styrmedel införas för storskalig konvertering till olika slags biobränsle- och
laddhybrider. Om teknikutveckling kan reducera bränslecellssystemens
nuvarande begränsningar kopplat till metaller, och därmed leda till en
förbättrad kostnadsbild, så förväntas även dessa system få en stor roll på
framtidens bilmarknad. Kanske kan man i framtiden också se bränsleceller som
räckviddsförlängare i batterielbilar, där batterierna hanterar variabel
stadstrafik och bränslecellen kopplas in på längre sträckor med jämnt driftsläge.
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9.2.4 Hållbarhetspotential - el-, laddhybrid och konverterade
laddhybridbilar

Bilar som används som huvudfärdmedel antas driva upp ’påverkad naturyta’
och ’samhällskostnader’ till riskabla nivåer. Dock antas alla framtidens bilar ha
lägre utsläpp än idag, och ge acceptabla nivåer för indikatorn ’döda och
skadade’. Laddhybrider antas också driva
Växthusgasutsläpp
upp den ’påverkade naturytan’ till riskabla
nivåer, genom användning av
jordbruksmark vid produktion av
biobränsle. Stöd till konvertering till
laddhybrider kan också driva upp
’samhällskostnaden’ eftersom dubbla
drivlinor krävs. En annan nackdel med ett
Behov
sådant stöd är att det kan ge
suboptimeringar på samhällsnivå eftersom
biobränslet kanske på sikt istället borde
Döda & skadade
användas i kraftverk för att generera
fordonsel och fjärrvärme. I och med att
biodieselbilar antas ha förbättrad rening kan ’partiklar och övriga utsläpp’
hållas inom acceptabla nivåer även för laddhybrider som går på biodiesel. Både
el- och laddhybridbilar förväntas, genom mer effektiv metallanvändning, kunna
hållas inom acceptabla nivåer för ’metallutarmning’. Detta kräver dock att deras
antal hålls på en nivå som medger säkra kretslopp via effektiv återvinning av
batterimetaller (se Ruta 9).

9.2.5 Hållbarhetspotential - bränslecellselbilar

Bränslecellselbilen delar övriga framtida bilars generella nackdelar genom sitt
beroende av en bränslesektor och en
Växthusgasutsläpp
transportinfrastruktur som driver upp
’påverkad naturyta’ och ’samhällskostnader’
till riskabla nivåer. Den delar också de
andra framtida bilarnas fördel med
minskade utsläpp som leder till acceptabla
nivåer för indikatorn ’döda och skadade’. I
dagsläget är bränslecellselbilen dock
Behov
beroende av så stora mängder platina att en
uppskalning kan orsaka en global
bristsituation202. Effektiv återvinning kan
Döda & skadade
minska detta problem (se Ruta 9). Framtida
bränslecellssystem förväntas använda
mindre platina och forskning bedrivs kring bränslecellslösningar som inte är
beroende av sällsynta metaller203 men här bedöms ändå bränslecellselbilar
driva upp ’metallutarmningen’ till riskabel nivå.
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9.2.6 Hållbarhetspotential - biobränsle-, biobränslehybrid- och
konverterade biobränslehybridbilar

Biobränsledrivna bilar delar övriga framtida bilars generella nackdel med
ineffektiv ytanvändning som driver upp både ’påverkad naturyta’ och
’samhällskostnader’ till riskabla nivåer.
Växthusgasutsläpp
Användning av jordbruksmark för
produktion av biobränslen bidrar också till
att den ’påverkade naturytan’ kan drivas
upp till riskabla nivåer vid ökad användning
av biobränslen. ’Samhällskostnaden’ kan
dessutom drivas upp av stöd till
Behov
konvertering till biobränslehybrider och av
att biobränslet kanske på sikt istället borde
användas i kraftverk för att generera el som
fordon kan köra på. Även biodieselbilar
Döda & skadade
antas ha förbättrat sin rening så att
’partiklar och övriga utsläpp’ hålls inom acceptabla nivåer för alla
biobränslefordon.
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Ruta 9. Framtidens elfordon och metaller – litium och platina i fokus
Teknisk och marknadsmässig bakgrund
Litiumbatteriteknik har på senare tid mognat väsentligt och kommit ner i pris så att det nu är
troligt att denna teknik inom de närmaste decennierna kan möjliggöra en uppskalning av både
batteridrivna elfordon och batterilagring i hemmen. Ett exempel är Teslas pågående expansion
av så kallade ’Mega Factories’ som var och en kommer att dubbla den nuvarande
produktionskapaciteten av batterier till elfordon och till backupsystem till solceller i hemmen.
Samtidigt har bränslecellselfordon under många år setts som en lovande alternativ teknisk
lösning men ett genombrott på marknaden har ännu inte skett. Möjligen ändras detta när
Toyota nu har lanserat sin bränslecellsbil Mirai och har presenterat planer på att satsa på
bränslecellselbilar framöver204. Både batteriteknik och bränslecellsteknik begränsas idag av den
globala tillgången på metaller – främst litium (för batterier) och platina (för bränsleceller).
Potential för en expansion av batterielfordon - i förhållande till litium
En studie av Kushnir och Sandén205 kom fram till att det finns cirka 30 miljoner ton relativt
lättutvunnet litum i bergrunden (mineral) och i saltlösningar (brine) samt närmast obegränsad
mängd av mer svårutvunnet litium i haven206 (figur R9-1).

Figur R9-1. Kumulativ global tillgänglighetskurva för litium. Totala brytningsbara mängder i
miljoner ton (Mt) och kostnaden för brytningen (USD/kg) med dagens teknik (källa: Yaksic och Tilton
2009).

Teknik för storskalig utvinning av litium ur havsvatten är dock ännu inte utvecklad. Om den blir
realiserad blir den troligen flera gånger dyrare än dagens utvinningstekniker. Majoriteten av de
brytbara litiumtillgångarna i berggrunden och saltlösningar finns i ett fåtal länder, nämligen
Chile (48 %), Bolivia (18 %), USA (10 %), Kina/Tibet (7 %) och Argentina (5 %). Detta medför
politiska och ekonomiska risker. En annan risk från ett tillgänglighetsperspektiv är att det i
dagsläget inte finns någon kommersiellt tillgänglig teknik för litiumåtervinning. Litium
efterfrågas inte enbart till elbilar och hembatterier utan också till läkemedel, glas och keramik,
gummi och polymerer, smörjmedel, samt till legeringar som används inom rymdindustrin.
Kushnir och Sandén uppskattar dock dessa andra tillämpningars litiumbehov som marginellt i
förhållande till behovet för elbilar. När Kushnir och Sandén studerade behovssidan antog de att
cirka 20 procent av världens bilpark är elbilar år 2030 och cirka 95 procent år 2050. De utgick
ifrån att biltätheten i världen i dag är cirka 0,15 bilar/person medan den i Sverige och
västvärlden är 0,5 bilar/person. De studerade olika möjliga framtida globala utvecklingsvägar
med olika antaganden om biltäthet, batteristorlek och litiumåtervinningsgrad. I huvuddrag kom
de fram till följande:
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Elfordonsbatterier behöver cirka 100 till 250 gram litium per kWh laddningskapacitet och i
den här återgivna analysen ansågs ett rimligt genomsnitt under en uppskalning och
successiv förbättring vara cirka 160 gram litium per kWh.
En litiumbaserad elfordonsuppskalning fokuserad på laddhybrider skulle oberoende av
återvinningsgrad och biltäthet inte slå i resurstaket (30 miljoner ton) förrän runt år 2090
medan en uppskalning fokuserad på batterielbilar skulle vara beroende av
återvinningsgrader på nära 100 procent och biltätheter på under 0,2 bilar/person för att
undvika resurstaket under samma tidsperiod207 (figur R9-2).
Oavsett hur elfordon uppskalas pekar dessa resultat på att som senast en bit in på nästa
sekel kommer litium behöva utvinnas ur havsvatten för att kunna ersätta de metallmängder
som förslits och sprids från en framtida elbilspark som baseras på litiumintensiv teknik av
dagens typ.

Figur R9-2. Totalt litiumbehov från de olika bilscenarierna med och utan återvinning. Figuren visar
det totala behovet av jungfrulig litium i miljoner ton (Mt), för laddhybrider med 9 kWh
batterikapacitet (vänstra skalan) och batterielbilar med 36 kWh batterikapacitet (högra skalan). De
streckade linjerna visar var studiens resurstak om 30 Mt hamnar på de respektive skalorna (källa:
Kushnir och Sandén 2012).

Potential för en expansion av bränslecellsfordon – i förhållande till platina
Platina tillhör en grupp av sällsynta metaller som idag har viktiga tillämpningar inom
industriuella processer och som katalysatorer i förbränningsmotorbilars utsläppsrening. En
uppskalning av bränslecellselfordon är idag beroende av platina som katalysator också i
bränslecellerna. Även om platinasnåla bränsleceller sägs vara på väg208 är den sammantagna
bedömningen att platinagruppens metallers sällsynthet under den kritiska perioden fram till år
2030 blir en minst lika stor begränsning för bränslecellselfordon som litium är för
batterielbilar209.
Potential för en expansion av fordon allmänt – i förhållande till andra metaller
Flera andra metaller än litium och platina kan också bli begränsande för framtida industriell
expansion, inklusive för fordon, redan inom de närmaste årtiondena210, vilket talar för ett behov
av resurseffektiva framtida lösningar i framtiden oavsett vilka material som ingår i dem.
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9.3 Kompletterande biltjänster (taxi, bildelning, bilpooler,
självkörande bilar)

I detta avsnitt görs en fördjupad studie av teknik, affärsmodell, marknad och
hållbarhetspotential för kompletterande biltjänster.

9.3.1 Tjänsten, tekniken och affärsmodellen

Bilpooler kommer troligen även framöver att vara lämpliga för de som kör
kortare sträckor och mindre ofta. Dock kan den lönsamma körsträckan bli
längre i framtiden när fler är med i bilpool, vilket kan ge skalfördelar och mer
konkurrenskraftiga priser. Det kommer troligen också att finnas både en fast
och en rörlig avgift. Bildelningstjänster kommer troligen även framöver
möjliggöra att privatpersoner delar sin bil med andra via internetbaserade
appar. Dock kan självkörande bilar (se Ruta 10), när tekniken anses tillräckligt
säker, komma att konkurrera ut traditionell taxi genom framför allt snabb och
billigare körtjänst från punkt A till B. Genom att man får tillgång till bil när man
behöver den utan att behöva äga den kan varje bilpoolsbil och delad bil ersätta
mellan sju och femton211 privatbilar och en självkörande bil kan ersätta uppåt
tio212 privatbilar. I denna övergripande studie antas framtidens kompletterande
biltjänster använda sig av bilar med en bränslemix som för bilflottan i stort.
Undantaget är de självkörande bilarna som på grund av tekniska fördelar
troligen främst kommer att integreras med en elektrisk drivlina213. De
självkörande bilarnas energi antas komma från förnybar el som oftast laddas på
ett batteri. Eventuellt tillkommer en vätgasbränslecell som räckviddsförlängare.

9.3.2 Marknadspotential
Åtminstone ekonomiskt sett har taxi, bilpooler och bildelning en stor framtida
marknadspotential (se Ruta 6). Etablerade vanor och attityder kring att äga sitt
transportmedel kan dock bromsa deras framväxt. Effektiva beteendeinriktade
styrmedel kan då bli viktiga, exempelvis så kallad ’nudging’214 som ’knuffar’
beteenden i önskvärd riktning. Det pågår också en kapplöpning om att sätta
självkörande bilar på marknaden. Google, Toyota, Tesla och Volvo är exempel på
företag som säger sig kunna få fram dem till cirka 2020215. Den stora
tillämpningen för dessa bilar förväntas vara som ett snabbt, billigt och
driftsäkert alternativ till dagens taxibilar. Skulle de självkörande bilarna slå
igenom på allvar skulle de kunna göra en stor del av dagens bilpark överflödig.
Detta eftersom de till skillnad från dagens bilar kommer att vara i rörelse
snarare än att stå parkerade 95 procent av tiden.

9.3.3 Hållbarhetspotential

Eftersom de kompletterande biltjänsterna, speciellt de självkörande bilarna,
minskar behovet av bilar så blir de mer yteffektiva än den traditionella
privatbilismen. De antas därför också kunna hålla sig inom acceptabla nivåer
vad gäller ’påverkad naturyta’. Vissa enskilda bilar som används till
biltjänsterna kan framöver antas vara mindre säkra men framtidens
självkörande bilar antas allmänt kunna få en hög säkerhetsnivå.
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Dock uppstår det en ny risk - att de kan
Växthusgasutsläpp
’hackas’ av brottslingar och terrorister som
vill orsaka olyckor. Alla framtidens bilar
förväntas bli i stort sett utsläppsfria från
2030 och framåt. Sammantaget bedöms
detta leda till att biltjänsterna, och speciellt
självkörande bilar, kan hållas inom en
acceptabel nivå både för effektkategorin
Behov
’växthusgaser’ och för ’döda och skadade’.
’Samhällskostnader’ bedöms också kunna
hållas inom acceptabla nivåer eftersom
Döda & skadade
investeringar i ytkrävande infrastruktur
som vägar och bränsleförsörjningssystem kan minskas när antalet bilar
minskas.

Ruta 10. Självkörande bilars potential i framtidens fordonsflotta
Stora och innovativa företag som Mercedes, BMW, Tesla och Google har redan lanserat eller är
på väg att lansera självkörande bilar216 (se figur R10-1). Detta är ett relativt nytt forsknings- och
utvecklingsområde men Trafikanalys släppte nyligen en översiktsrapport som beskriver
kunskapsläget just nu217.

Figur R10-1. Mercedes självkörande bil (källa: Pixabay.com).

Definitioner och klassificeringar kring begreppet självkörande bilar
Självkörande bilar är inget entydigt begrepp. De kan se ut på många sätt, med varierande grad
av automatisering218 (tabell R10-1). I stora drag kan det göras en distinktion mellan
halvautonoma bilar som kan accelerera, bromsa och styra med begränsad interaktion med
föraren och helt autonoma som är helt självständiga i förhållande till föraren219. Medan
halvautonoma bilar redan finns att köpa, har helt autonoma bilar endast lanserats på
marknaden som en taxiservice i Singapore (NuTonomy) 220, i Pittsburg (Uber)221 och i Göteborg
(Volvo)222.
Självkörande system kan ge en högre säkerhet och låta passageraren vara upptagen med andra
uppgifter, exempelvis navigering eller telefonanvändning223. Andra fördelar med självkörande
bilar i staden är att trafiken kan styras lättare och att trafikkapaciteten ökas inom befintlig
infrastruktur eftersom självkörande bilar följer trafikregler strikt och kan förutse händelser
kopplat till andra trafikanter. De erbjuder också tjänster för personer som inte kan köra bil,
exempelvis på grund av låg eller hög ålder, eller funktionshinder224. Om lämpliga styrmedel
införs är det också troligt att självkörande bilar, i kombination med bildelningstjänster, kan leda
till ett minskat behov av bilägande och minskad trängsel på vägarna225.
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De självkörande bilarnas hållbarhetsfördelar
Globalt dödas cirka 1,25 miljoner människor i bilolyckor årligen, varav 80 procent på grund av
den mänskliga faktorn226.
Tabell R10-1. Hur självkörande bilars automatisering (A-grad) beskrivs enligt flera standarder (BASt,

NHTSA och SAE) (källa: Trafikanalys 2015).
Agrad

BASt

NHTSA

SAE

styrning/
acceleration/
bromsning

0

Bara förare

Ingen automatisering

Ingen
automatisering

Förare

1

Förarstöd

Förarstöd

2

Partiell
automatisering
Hög
automatisering
Full
automatisering

Funktionsspecifik
automatisering
Multifunktionell
automatisering
Automatisering med begr.
självstyrning
Automatisering med full
självstyrning

3
4
5

Partiell
automatisering
Villkorlig
automatisering
Hög
automatisering
Full
automatisering

Övervakn av
trafikmiljön
Förare

Hantering
av nödsitutationer

Systemets
förmåga

Förare

NA

Förare och
system
System

Förare

Förare

Förare

Förare

System

System

System

System

System

System

Vissa trafiksituationer
Vissa trafiksituationer
Vissa trafiksituationer
Vissa trafiksituationer

System

System

System

Alla trafiksituationer

Marknadsanalys för självkörande bilar
Enligt Business Insiders djupgående marknadsanalys kommer den globala flottan av
självkörande bilar år 2020 att nå cirka 10 miljoner227. Andra ser en utveckling där självkörande
eltaxibilar slår igenom i ännu större skala innan år 2030 och möjliggör att bilparken kan
minskas till en femtedel av dagens228. I dagsläget (2016) står marknaden för självkörande bilar
inför flera utmaningar: försäkring, regelverk, teknik och pris. Under de kommande 5 åren
förväntas inte självkörande bilar vara tillgängliga för privat ägande229. På den svenska
marknaden har Volvo ett projekt, ”Drive Me”, vilket ska introducera 100 självkörande bilar i
Göteborg. Dessa bilar ska åka på utvalda vägar i och omkring staden, inklusive folktäta och
trafikerade gator redan under år 2017230.
Sammanfattning av självkörande bilars möjligheter och effekter
Här betonas, precis som av Trafikanalys231, att självkörande bilar kan öka trafikkapaciteten
inom befintlig infrastruktur. Om trafikvolymen är oförändrad eller minskar kan de självkörande
bilarnas högre kapacitet leda till att delar av vägnätet kan upplåtas till andra ändamål (t.ex.
kollektivtrafikkörfält eller gågator). Med styrmedel som gynnar bildelning har också
självkörande bilar en stor potential att bli en del av en eltaxitjänst som minskar behovet av
privatägda bilar. Detta skulle kunna både minska de totala utsläppen från bilarnas hela
värdekedjelivscykel och öka användarnas säkerhet.

9.4 Kollektivtrafik med buss

I detta avsnitt görs en fördjupad studie av teknik, affärsmodell, marknad och
hållbarhetspotential för kollektivtrafik med buss.

9.4.1 Tjänsten, tekniken och affärsmodellen

Framtidens bussar kommer troligen oftast att drivas av en elmotor på grund av
den högre verkningsgraden jämfört med en förbränningsmotor. Som för
personbilar kommer troligen också batterielbussarna att kompletteras med
bränslecellselbussar. Åtminstone under en övergångsperiod kommer dessutom
biobränsledrivna bussar och olika hybrider att finnas kvar. Som visades i kapitel
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7 kan de modernaste elbussarna redan i dagsläget köras 30 mil på en laddning
till lägre totalkostnad än dieselbussar232. Kostnader och räckvidd väntas
dessutom förbättras de närmaste åren. Den genomsnittliga dagliga körsträckan
för bussar är endast 15-30 mil233, där bussar i stadstrafik kan antas ligga i den
lägre delen av intervallet och bussar i regionaltrafik kan antas ligga i den övre
delen. Långväga trafik nationellt och internationellt kan ligga betydligt högre.
Detta innebär att elbussar är det bästa valet i stadstrafik och kanske snart även
för regionaltrafik. Trots dessa fördelar finns det många andra tekniska och
styrningsmässiga frågor som måste lösas innan ett storskaligt systemskifte
skulle kunna äga rum. Upphandling av elbussar kräver till exempel god kunskap
om bussar och laddsystem234. Elen antas i framtiden komma från ett förnybart
energisystem baserat mestadels på lokalt genererad sol-, vind- och vågkraft.
Dagens elnät antas ganska enkelt och till relativt låg samhällskostnad235 kunna
kompletteras med den laddinfrastruktur som behövs (se Ruta 13 om framtidens
infrastrukturer). Elvägar är som tidigare har nämnts ett möjligt komplement till
snabbladdningsinfrastruktur på längre sikt men då främst för tung trafik som
går längs en viss regelbunden rutt236. För bränslecellselbussarna antas den
förnybara elen omvandlas till vätgas via elektrolys lokalt istället för att vätgasen
distribueras från centrala anläggningar som dagens bränslen gör. En teknisk
fördel gentemot batterielbussar är att bränslecellselbussar har längre räckvidd
och kan tankas relativt snabbt. En nackdel för alla bränslecellssystem är att de
fungerar bäst vid konstanta driftsförhållanden och kan slitas ut i förtid av de
många start och stopp som är vanliga i stadstrafik. Biobränslebussarna och
laddhybriderna förväntas tanka biogas och biodiesel. Allt biobränsle antas
komma från framtida svenskt lantbruk, skogsbruk och avfallshantering som
drivs med förnybar energi och som begränsar uttaget till vad som är långsiktigt
hållbart. Som för bilar antas biodieselbussars dieselmotorer ha utvecklats så att
utsläppen av partiklar och kväveoxider är betydligt lägre än idag. Biogasbussar
antas ha höjt sin effektivitet till samma nivå som övriga busstypers.

9.4.2 Marknadspotential

Klimatfrågan blir allt viktigare och många kommuner och trafikhuvudmän har
redan lagt in, eller står i begrepp att lägga in, fossilfrihet som krav i sina
busstrafikupphandlingar. Detta talar för att bussar framöver kommer att drivas
helt med förnybar el eller biodrivmedel såsom biodiesel. Det som blir
avgörande för vilket bussalternativ som dominerar i framtiden är troligen hur
snabbt utvecklingen går mot litiumsnåla batterier respektive platinasnåla
bränsleceller. Bränslecellsalternativet kommer troligen framförallt att användas
till långfärdsbussar där den längre räckvidden behövs och där det är få starter
och stopp. Skulle inget snabbt genombrott ske för varken batterier eller
bränsleceller så kommer troligen biobränsledrivna bussar och hybrider att få en
stor roll. Den sammanfattande bedömningen på kort sikt är dock som tidigare
har nämnts att biomassa årligen kan bidra med cirka 25-35 TWh energi till
biodrivmedel (motsvarande cirka en tredjedel av energibehovet för
vägtransporterna 2013) och att detta på 30-50 års sikt kanske kan öka till det
dubbla237. Om biomassaodlingar skalas upp kraftigt kan de dock konkurrera
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med matproduktion och annan angelägen markanvändning. Detta kan begränsa
marknadspotentialen för biobränslebussar och hybrider.

9.4.3 Hållbarhetspotential - batterielbussar
Elbussar ger acceptabla nivåer för
’påverkad naturyta’, ’döda och skadade’,
’samhällskostnad’ och ’privatkostnad’.
Framtida elbussar kommer dessutom att
drivas på förnybar el med få eller inga
andra utsläpp. De kräver inte heller så
mycket litium per passagerare som till
exempel elbilar. Av dessa anledningar
bedöms elbussar kunna nå acceptabel nivå
för alla effektkategorier – inklusive
’partiklar och övriga utsläpp’ samt ’metalloch övrig resursförbrukning’.

Växthusgasutsläpp

Behov

Döda & skadade

9.4.4 Hållbarhetspotential - bränslecellselbussar
Från de flesta hållbarhetsperspektiv är
bränslecellselbussar en lovande lösning.
Dessa system är dock i dagsläget, om än i
mindre grad än bränslecellselbilar,
beroende av så stora mängder platina att
en uppskalning kan orsaka en global
bristsituation. Effektiv platinaåtervinning
kan minska detta problem. Framtida
bränslecellssystem förväntas också
använda mindre platina. Den samlade
bedömningen blir ändå att
bränslecellselbussar driver upp
indikatorn ’metallutarmning’ till riskabel nivå.

9.4.5 Hållbarhetspotential - biobränslebussar

Växthusgasutsläpp

Behov

Döda & skadade

Växthusgasutsläpp
Även under antagandet att de inte använder
mer biobränsle än vad som är långsiktigt
hållbart bedöms biobränslebussar ha
riskabel nivå för indikatorn ’påverkad
naturyta’. Det finns frågetecken kring
partikelutsläppen men med framtida
reningsteknik bedöms de kunna hållas inom
Behov
acceptabla nivåer. Ett annat frågetecken är
att biobränslet kanske på sikt istället borde
användas i kraftverk för att generera el
(t.ex. till elbussar) och på så sätt mer
Döda & skadade
effektivt nyttja naturresurser på
samhällsnivå. Dock antas ’samhällskostnaden’ i stort kunna bli acceptabel.

142 VÄGVAL 2030. Färdplan för snabbomställning till HÅLLBARA persontransporter

9.4.6 Hållbarhetspotential - laddhybridbussar
Även under antagandet att de inte använder
mer biobränsle än vad som är långsiktigt
hållbart bedöms laddhybridbussar nå
riskabel nivå för indikatorn ’påverkad
naturyta’. Med laddhybridbussar finns
också risker kring ’samhällskostnaden’
eftersom dessa behöver ha dubbla drivlinor
och således är beroende av infrastruktur
både för el och för biobränsle. Dessutom
borde biobränsle kanske på sikt istället
användas i kraftverk för att generera el
enligt ovan.

Växthusgasutsläpp

Behov

Döda & skadade

9.5 Kollektivtrafik på spår (snabbtåg, tåg, spårväg,
tunnelbana)

I detta avsnitt görs en fördjupad studie av teknik, affärsmodell, marknad och
hållbarhetspotential för kollektivtrafik på spår.

9.5.1 Tjänsten, tekniken och affärsmodellen

I framtiden kommer troligtvis all spårtrafik att drivas med förnybar miljömärkt
el238. Spårtrafikens generella fördelar kvarstår också (låga friktionsförluster,
lågt luftmotstånd, hög passagerartäthet). Det antas att hela spårsystemet får en
grundlig upprustning för att minska risken för förseningar. De snabbtåg som
planeras är tänkta att öka passagerarkapaciteten ytterligare och genom att de
går på ett nytt eget spår kan de också öka hela systemets tillförlitlighet och
tidshållning. Det finns även mer experimentella men lovande snabbtågskoncept
som det eldrivna hyperloop som om de kan realiseras skulle kunna stöpa om
kollektivtrafiken och konkurrera med inrikesflyget (se Ruta 11).

9.5.2 Marknadspotential

Som nämnts tidigare har spårtrafiken ökat mycket de senaste åren och
motsvarade cirka 15 procent av trafikarbetet år 2010239. I framtiden förväntas
spårsystemet få en upprustning och kapacitetshöjning som leder till att man kan
fortsätta möta en väsentligt växande efterfrågan på spårtrafik.

9.5.3 Hållbarhetspotential
Att nyttja spårburen trafik på befintliga spår kommer även i framtiden att vara
ett av de bästa sätten att resa ur hållbarhetssynpunkt. Det enda orosmomentet
för svensk spårtrafik är att de investeringar som förväntas krävas för att säkra
och förbättra dess kapacitet och tillförlitlighet är så omfattande att de under de
närmaste decenniets uppbyggnadsfas driver upp indikatorn ’samhällskostnad’
till risknivån.
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När man överväger att bygga ut ett snabbtågsnätverk är också omfattning,
tidsåtgång och de miljöeffekter en sådan utbyggnad driver så stora att den
noggrant måste vägas mot andra sätt att
Växthusgasutsläpp
minska utsläpp. Detta förstärks av att det
i linje med Parisavtalet är bråttom att
snabbt dra ner växthusgasutsläppen till
noll. Kanske kan det vara vä rt a tt vänta
några år med en snabbtågsutbyggnad
tills energisystemet är förnybart. På så
sätt skulle det kunna undvikas att
Behov
förbrukningen av fossil energi vid själva
byggandet av järnvägen under en lång
period omintetgör miljöfördelarna med
Döda & skadade
ett ökat tågåkande. ’Partiklar och övriga
utsläpp’ från spårtrafiken i form av järn och koppar från räls och bromsskivor
kan också ha betydelse. Här antas dock detta vara försumbart.

Ruta 11. Hyperloop - kanske framtidens snabbtåg
Det så kallade Hyperloop-systemet lanserades som idé av Elon Musk och Tesla Motors under
2013 och det pågår under 2016-2017 en tävling om att göra bra tekniska designlösningar för att
förverkliga idén240.
I princip går Hyperloop ut på att skicka passagerare i elektromagnetiskt framdrivna farkoster
genom vakuumtuber i hastigheter runt 1000 km/h241 (figur R11-1). Enligt Tesla Motors skulle
den låga friktionen göra systemet mer effektivt än både nya rälskontaktbaserade snabbtåg och
snabbtåg som glider på magnetfält ute i det fria (jfr det japanska tåget Shinkansen).
Den höga hastigheten skulle kunna göra systemet konkurrenskraftigt mot inrikesflyg på avstånd
åtminstone upp till 150 mil. Stora miljövinster skulle också kunna uppnås – speciellt om
förnybart baserad el skulle användas. Det är också enligt initiativtagarna troligt att
passagerarna skulle kunna få en behaglig resa eftersom det närmast friktionslösa tillståndet gör
att hastigheten nästan inte känns.
Tekniken
En passagerarkapsel i vakuumtub
Elmagnetdrift
Topphastighet 1200 km/h

X2000
Inrikesflyg
Stockholm C

4,5 h
2-3 h

Hyperloop 0,5 h

Malmö C

Figur R11-1 Principskiss för Hyperloop med prestandajämförelser (källa: Wikipedia 2017).
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9.6 Kollektivtrafik med intermodala lösningar – kombinerade
fordonstjänster
I detta avsnitt görs en fördjupad studie av teknik, affärsmodell, marknad och
hållbarhetspotential för kollektivtrafik med intermodala lösningar.

9.6.1 Tjänsten, tekniken och affärsmodellen

De senaste åren har allt fler offentliga och privata aktörer börjat arbeta med så
kallade intermodala lösningar som innebär att olika kollektivtrafiklösningar slås
ihop till sammanhängande tjänstepaket som kopplas till appar och
kollektivtrafikkort242. Tanken är att utveckla den miljövänliga kollektivtrafiken
till att överträffa privatbilens bekvämlighetsfördelar. Detta innebär att
transportanvändaren ska få en förenklad helhetsupplevelse i att ta sig från
punkt A till B i en snabb, kontinuerlig, bekväm och lättplanerad resa.

9.6.2 Marknadspotential
De flesta kollektivtrafikhuvudmän har redan börjat införa intermodala
lösningar och denna utveckling förväntas förstärkas framöver med tanke på den
stora potentiella samhällsvinsten i att minska bilberoendet och överföra trafik
till kollektiva färdmedel, cykling och gång243. Förekomsten av
forskningsutlysningar inom intermodalitet i Sverige244 och internationellt245
visar också på ett ökat samhällsintresse.

9.6.3 Hållbarhetspotential

Som tidigare har nämnts är redan bussar och spårburen trafik några av de mest
Växthusgasutsläpp
lovande persontransportlösningarna från
ett hållbarhetsperspektiv. Om dessa kan
kombineras på ett smidigt sätt med
framtidens lösningar för cykling och gång
fås ett system som skulle kunna kombinera
den elektrifierade kollektivtrafikens
fördelar på längre sträckor med cyklarnas
Behov
fördelar på kortare sträckor.
Samhällsvinsten förväntas bli speciellt stor
eftersom befintliga tillgångar och
Döda & skadade
infrastruktur kan utnyttjas mer optimalt,
vilket kan leda till att nybyggnationer och
därtill kopplade hållbarhetsproblem kan undvikas.
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9.7 (El)motorcykel och (el)moped

I detta avsnitt görs en fördjupad studie av teknik, affärsmodell, marknad och
hållbarhetspotential för motorcykel och moped.

9.7.1 Tjänsten, tekniken och affärsmodellen

Lätta tvåhjulingar såsom motorcykel och moped tar mindre plats i trafikmiljön
och antas i framtiden av effektivitets- och kostnadsskäl främst drivas på el, och
endast i vissa fall på biobränsle. Elen antas komma från ett förnybart
energisystem baserat mestadels på lokalt genererad sol-, vind- och vågkraft.
Biobränslet antas komma från framtida svenskt lantbruk, skogsbruk och
avfallshantering som drivs med förnybar energi och som begränsar uttaget till
vad som är långsiktigt hållbart. Trots att tvåhjulingar är små antas de dock
fortfarande inte vara mer effektiva per personkilometer än motsvarande
personbilar246. Skulle däremot motorcyklar och mopeder kunna ersätta
ensamkörande med bil (där alla bilens utsläpp ska ’bäras’ av föraren) så skulle
det leda till en märkbart mindre miljöpåverkan. Motorcyklar antas i framtiden i
högre grad vara optimerade för låg bränsleförbrukning än för hög effekt och
snabb acceleration.

9.7.2 Marknadspotential
Antalet motorcyklar och mopeder antas ligga kvar på ungefär 2015 års värden
(290000 respektive 75000)247. Dock förväntas en snabb övergång till
elektrifiering och biobränslen äga rum.

9.7.3 Hållbarhetspotential

Baserat på att effektiviteten även fortsatt antas bli lägre än för bilar så släpper
framtidens motorcyklar och mopeder ut
Växthusgasutsläpp
minst lika mycket växthusgaser per
personkilometer248. I och med den
huvudsakliga övergången till förnybart
baserad el och biobränslen antas dock
utsläppen av ’växthusgaser’ kunna hållas
inom acceptabla nivåer. ’Partiklar och
övriga utsläpp’ (oförbränt bränsle)
Behov
förväntas också kunna minskas avsevärt.
Detta kan visserligen leda till minskade
bidrag till utsläppsrelaterade sjukdomar
Döda & skadade
men motorcyklister och mopedister är ändå
relativt oskyddade i trafiken så antalet ’döda och skadade’ antas ändå vara kvar
på riskabel nivå.
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9.8 (El)cyking och gång

I detta avsnitt görs en fördjupad fristående studie av teknik, affärsmodell,
marknad och hållbarhetspotential för (el)cykling och gång.

9.8.1 Tjänsten, tekniken och affärsmodellen

Gång kräver ingen speciell utrustning och cykling kräver bara cykeln men inga
bränslesystem. Som framgår av Ruta 12 kommer användningsområdet för
framtidens cyklar dock troligen att kunna utökas genom komplettering med
eldrift. Det är också troligt att detta kan kombineras med väderskydd och flera
hjul för ökad stabilitet vid behov. Staden antas även i ökande grad planeras med
cykelparkeringar och effektiva och utbyggda gång- och cykelstråk för att dessa
transportsätt ska kunna vinna mark.

9.8.2 Marknadspotential

Om understödjande stadsplanering och effektiva styrmedel införs så antas
andelen resenärer som väljer att gå eller cykla kunna öka, såsom skett i
Köpenhamn och Amsterdam. Med tekniska hjälpmedel enligt ovan bedöms
också den räckvidd där cykeln är mest konkurrenskraftig kunna utökas från
dagens cirka 5-10 km till kanske det dubbla249.

9.8.3 Hållbarhetspotential

I framtiden kan cykling och gång bli de bästa transportsätten ur
hållbarhetssynpunkt – åtminstone på distanser upp till 20 km. Cykelns
utsläppspåverkan vid tillverkningen kan bli försumbar när andra material än
metall används och energisystemet blir fossilfritt. I förhållande till bilar kan
påverkan anses försumbar med tanke på
Växthusgasutsläpp
att cykeln har cirka 100 gånger högre
materialeffektivitet än bilen (kräver endast
ca. 10-20 kg fordon för att frakta en person
jämfört med bilens 1-2 ton). Cykeln
kommer även i framtiden vara mer
yteffektiv än bilen (fler resenärer per
Behov
kvadratmeter väg). Detta bidrar också till
att hålla nere kraven på
infrastrukturinvesteringar och den ökning
de annars skulle ha orsakat för ’påverkad
Döda & skadade
naturyta’. Som också beskrevs för dagens
cyklar finns det studier som pekar på att ’samhällskostnaden’ för cykling redan i
dagsläget kan vara väsentligt lägre än för bilåkande250. Denna fördel skulle
kunna bli ännu större om cyklarna i framtiden enligt ovan kunde få tekniska
tilläggsfunktioner.
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Ruta 12. Framtidens förbättrade cykelsystem
En satsning på cykelsystem är troligen ett av de billigaste och bästa sätten ur
hållbarhetssynpunkt att snabbt få ner växthusgasutsläppen från trafiken251. En forskargrupp
från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har lyft fram ett antal övergipande samhällssatsningar
som lämpliga för att gynna cyklandet252:
1.
2.
3.
4.

Infrastruktur. Satsa på cykelvägar, cykelparkeringar och en ’trängselbonus’ för cyklister.
Normer. Ifrågasätt bilnormen. Minska hindren för att börja cykla och stärk drivkrafterna.
Service. Inrätta fler cykelverkstäder, även mobila verkstäder. Underlätta för att beställa
hem produkter till dörren och att få bort det som ska återvinnas.
Information. Öka kunskapen om cykling. Gör en särskild satsning i skolorna. Informera om
trafikregler, men även om vilken utrustning som behövs för vintercykling och om
cyklingens fördelar framför bilåkande.

På uppdrag av Trafikanalys har Trivector Trafik granskat cyklingen och kommit till liknande
förslag till politik och styrmedel som utgår från den nationella nivån253:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nationell cykelpolitik som driver ökad cykling på andra transportslags bekostnad.
Statlig finansiering av cykling och ny infrastruktur.
Mobility management på nationell nivå och samarbete med hälsosektorn.
Avdragsrätt för tjänstecyklar och liknande.
Trafikregler såsom bilfria zoner kan stötta cykling.
Krav på planeringsprocesser som inkluderar cyklingen även i kommunala detaljplaner.
Kompetensstöd och nationell kunskapsuppbyggnad kring cykling.
Stöd till ny teknik och tjänster kring cykling.

Utöver behovet av satsningar på samhällsnivå kvarstår det flera möjligheter att förbättra
cyklarnas design. Förbättrad stabilitet, krocksäkerhet, väderskydd och räckvidd är önskvärt.
Den fysiska ansträngningen vid traditionella cykelfärder kan också göra det svårt att färdas
mellan jobbmöten och komma fram i ’presentabelt’ skick.
Ett antal konceptlösningar på nya cykelsystem har tagits fram för att lösa cyklarnas
designutmaningar. Två framstående exempel är den svenska Pod Ride från JMK Innovation254
och den norska Podbike255 (figur R12-1). De har båda konstruerats som sittcyklar så att
cyklisten sitter mer bekvämt i bilisternas nivå. De har också båda fyra hjul för att öka
stabiliteten, väderskyddande hölje samt extra plats för matkassar och dylikt. Podbike har
kommit lite längre i utvecklingen genom sitt mer robusta krockskyddande hölje, sitt mer
kompletta lampsystem, sin extra sittplats för ett barn samt sin mer genomarbetade design. Pod
Ride finns ännu inte i kommersiell version men Podbike planerar säljstart under 2017 i flera
länder.

Figur R12-1. Pod Ride (källa: JMK Innovation 2016) och Podbike (källa: Podbike 2016).
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Ruta 13. Alternativa infrastrukturer till framtidens elfordon
Säkerhet, funktionalitet, tillgänglighet, hållbarhet, ekonomi. Det är bara några av alla de faktorer
som det måste tas hänsyn till när framtidens infrastruktur planeras. Ett nätverk av
snabbladdningsstationer och elvägar är två lösningar som ofta diskuteras. Inom GreenCharge
har därför en studie genomförts som granskade vilka roller dessa lösningar kan spela utifrån ett
strategiskt livscykelperspektiv256. Här ges en översikt över resultaten från denna studie och
vissa jämförelser görs även gentemot ett tredje möjligt framtida alternativ – vätgastanksystem.
Elvägar –från koncept till tekniska lösningar
När det talas om elvägar idag är det oftast på konceptuell nivå. Det finns i huvudsak tre koncept
som skiljer sig avsevärt, bland annat i funktion, kostnad och effektivitet257:
1.
2.
3.

Konduktiv överföring av ström via ledningar som hänger över vägen. På fordonet monteras
en strömavtagare som hela tiden har kontakt med ledningen. Denna lösning är nära
besläktad med dagens tåg- och trådbussystem.
Konduktiv överföring via en strömförande räls i vägbanan. På fordonets undersida
monteras en rörlig arm som släpas igenom rälsen, liknande bilbanor.
Induktiv överföring där spolar i vägen alstrar ett elektromagnetiskt fält som ger ström i en
mottagarenhet på bilen, helt utan fysisk kontakt.

När är snabbladdare respektive elvägar lämpliga tekniska lösningar?
Även om en elektrifiering av personbilar ofta står i fokus av debatten, är det mindre än 10
procent av personbilarna som idag kör så långt (över 150 km) på daglig basis att de behöver
laddning utöver nattladdning258. För de förhållandevis få tillfällen som elbilar behöver extra
laddning, och som kommer att minska framöver med elbilarnas ökande räckvidd259, skulle
alltså snabbladdare räcka långt och de rekommenderas därför att byggas ut på strategiska
punkter260. Just därför kan elvägars huvudsakliga potential anses för tunga transporter, som i
dagsläget saknar möjlighet att enbart drivas på batterier. Detta beror på att lastbilar dels har en
mycket högre energianvändning per kilometer på grund av sin vikt och dels på att de ofta körs
långa distanser i sträck. Batterierna skulle då behöva vara olämpligt stora och dyra261. Lastbilar
står för cirka 10 procent av de totala nationella utsläppen av växthusgaser262.
Är hindren för elvägarnas genombrott undanröjda?
Elvägar är inte en helt ny idé. Redan i början av 1900-talet, och när det var brist på drivmedel
under andra världskriget, fanns lastbilar som drevs med ström från ledningar som hängde över
vägen. Det finns tre huvudsakliga skäl till att de anläggningarna försvann relativt snabbt igen263:
1.
2.
3.

Trådlastbilarna var mycket oflexibla eftersom de var helt beroende av strömtillförseln från
vägen och inte kunde drivas på annat sätt.
Det var oklart hur den förbrukade elen kunde debiteras.
Förbränningsmotorn utvecklades snabbt och blev överlägsen i både effekt och räckvidd.

Inget av de tre skälen kvarstår dock som hinder för elvägar idag. Genom att utrusta fordonen
med batteri och möjligen därtill en förbränningsmotor, är man inte bunden till elvägarna utan
kan vara flexibel och även välja andra vägar vid behov264. Även debiteringsproblemet kan lösas
med dagens IT-system265.
Miljö- och kostnadsjämförelser mellan snabbladdare, elvägar och vätgastanksystem?
En livscykelanalys266 visar att om förnybar el byggs ut i samma takt som elfordonsflottan kan
den miljömässiga ’återbetalningstiden’ för införandet av elvägar vara bara några år för vägar
med relativt hög trafikvolym. Tröskeleffekter kan dock bli ett initialt problem för elvägar
eftersom stora delar av vägnätet kan behöva elektrifieras för att det ska bli lönsamt för åkerier
att investera i den utrustning som krävs för att en lastbil ska kunna nyttja en elväg.
Elektrifieringen beräknas kosta 6-18 miljoner kronor per kilometer267. Till en början, inte minst
för att samla kunskap och erfarenhet av tekniken, är elvägar därför först och främst intressanta
för massgodstransporter, det vill säga transport av stora volymer på en fast, oftast relativt kort,
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rutt (t.ex. mellan en gruva och en hamn). En flexibilitetsnackdel är också elvägars betydligt
högre initiala investeringskostnad och längre livslängd (>50 år jämfört med snabbladdarnas ca.
20 år). Snabbladdarna kan därmed lättare påbörjas i mindre skala och snabbare skalas upp eller
ner beroende på efterfrågan och anpassas efter teknikutvecklingen. Livscykelanalysen har också
visat att elvägar har betydande miljöpåverkan, bland annat i form av kopparspridning från
ledningsslitage och annan omfattande resursanvändning. Ett alternativ som skulle kunna
fungera för personbilar och lastbilar är att driva fordonen med vätgasbränsleceller och bygga
upp vätgastankstationer. Som har nämnts tidigare i rapporten har dock även den lösningen sina
baksidor, främst ett beroende av vissa sällsynta metaller (främst platina) och en lägre total
energieffektivitet än batterisystem268 (figur R13-1).

Figur R13-1. Energieffektivitetsjämförelse för batteri- och vätgasystem. (källa: Bossel
2006)
Sammanfattande slutsatser kring infrastrukturen till framtidens elfordon
Det bör satsas kraftfullt på snabbladdare för att påskynda genombrottet för elbilar. Samtidigt
bör elvägssystem testas och erfarenheter samlas för att sedan bättre kunna bedöma deras
potential. Utredningar och tester behövs också för lokal, hållbar vätgasproduktion och
vätgastankstationer. Även om vätgastekniken i dagsläget begränsas av platinatillgången kan den
i längden visa sig fungera som en viktig länk som knyter ihop transport- och energisystemet. Det
råder i alla fall ingen tvekan om att det inom energisystemet krävs en snabb omställning till
förnybar och hållbar elproduktion, oberoende av hur framtidens transportinfrastruktur
utvecklas.

9.9 Kvarvarande frågor – framtida användare och marknad
samt persontransporttjänster
Några frågeställningar har framträtt som det vore lämpligt att studera vidare i
kommande scenariesimuleringar i steg D (kapitel 10-11):
•
•

Vilken fördelning av det framtida persontransportarbetet mellan olika
persontransporttjänster är enklast att ha inom hållbarhetsbegränsningar
och hur stort kan persontransportarbetet då vara?
Vilken fördelning mellan olika biltyper är enklast att inrymma inom
hållbarhetsbegränsningar och hur många bilar behövs i denna fordonsmix?
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•
•
•

Hur kan det faktum att biobränslebilar fortfarande släpper ut växthusgaser i
sin tillverkningskedja hanteras så att det blir nettonollutsläpp totalt sett?
Kan samhällskostnaden drivas upp onödigt högt av att biobränsle kanske på
sikt istället borde användas i kraftverk för att generera el för fordonsdrift?
Hur långt kan de fossilbränsledrivna bilarna ersättas av och konverteras till
biobränsledrivna och laddbara utan att biomassan respektive
litiumtillgångarna utarmas långsiktigt?

I kommande studier vore det också intressant att utreda följande
frågeställningar:
•
•

Kan bränslecellssystem genom teknikutveckling undgå metallbegränsningar
och därmed få en bättre kostnadsbild och få en stor roll på framtidens
bilmarknad?
Hur förväntas olika teknikalternativ kunna bidra i en framtida upprustning
och kapacitetshöjning av spårtrafiken för att möta en väsentligt ökande
efterfrågan?
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Kapitel 10. Datormodell och scenarier
Här ges en överblick över den datormodell och de scenarier som har använts för
att söka svar på de kvarstående frågorna från de tidigare kapitlens inledande
studier av utvecklingen i Småland och Blekinge.
Sammanfattning av detta kapitel:
•

Datormodellen har använts för att simulera hur olika antaganden för politik
och styrmedel påverkar utvecklingen. Modellen innehåller fyra moduler:
o M1. Persontransportbehovet och persontransporttjänsterna.
o M2. Bilsystemen (inklusive infrastruktur och energi) som fördelas
mellan fossilbränsledrivna, biobränsledrivna och laddbara bilar.
o M3. Klimateffektskompensering med biokol och CCS.
o M4. Hållbarhetseffekter som inkluderar utsläpp av fossilt kol och
partiklar (SP1&2), ytanvändning (SP3), döda och skadade (SP4) samt
vissa utvalda kostnads- och intäktsparametrar för samhället.

•

Tre scenarier har simulerats med datormodellen:
o Scenario 1. Fossilberoende 2030 (referens) utan nya
styrmedelssatsningar.
o Scenario 2. Fossiloberoende 2030 med nya satsningar, främst för
minskat transportbehov och en hållbarhetsomställning i valet av
transportlösning och bil.
o Scenario 3. Fossilfritt 2030 på väg mot hållbarhet 2050 med mer
nya satsningar för såväl effektivisering av tillverkningskedjan som för
minskat transportbehov och hållbarhetsomställning i valet av
transportlösning och bil.
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10.1 Modellens fokus

Baserat på behovet av simuleringsstöd som har framkommit ovan togs en
datormodell fram för att undersöka vilken effekt politik och styrmedel kan få på
persontransportbehovet och resenärernas val av transportlösningar. De sju
hållbarhetseffektkategorier som användes i steg B (kapitel 5-7) och C (kapitel 89) har varit utgångspunkten också här. Särskilt fokus har lagts på hur
utvecklingen av bilflottans sammansättning kan påverka bilden.

10.2 Modellens uppbyggnad, antaganden och startvärden

Modellen består av ett antal ingångsparametrar som bestäms av modellens
användare och ett antal moduler som utför beräkningarna (se Figur 31). Politik
och styrmedel antas få en viss effekt på persontransportbehov, val av
persontransporttjänster, fördelningen av fossilbränsledrivna, biobränsledrivna
respektive laddbara bilar i nybilsförsäljningen, samt klimateffektkompensering
med biokol och CCS. Utifrån det räknar modellen ut hållbarhetseffekterna. Alla
scenarier sträcker sig från 2015 till 2050 och använder startvärden från 2015
eller något år tidigare.
M1. Persontransportbehov

Persontransporttjänster

Antaganden om
politikens och
styrmedlens effekt

Privatbilism

Biltjänster

Kollektivtrafik

Cykling/
gång

MC/
moped

Bilbehov
M2. Bilsystem
(inkl infrastruktur
och energi)
Fossildrivna

KlimatM3.
effektskompensering
CCS

Biokol

Biobränsledrivna

Laddbara/
bränslecell

M4. Hållbarhetseffekter
Miljömässigt

Ekonomiskt
Kostnad
Samhälle

Kostnad
Privat

HP1 & 2:
CO2

HP1 & 2:
Partiklar

Socialt
HP3:
Ytor

HP4:
Döda/
skadade

HP4:
Metaller

Figur 31. Översiktlig struktur för datormodellen. Persontransportbehovet fördelas mellan
olika persontransporttjänster som i sin tur leder till ett bilbehov (M1). Både bilsystemen
(M2) och transporttjänsterna ger hållbarhetseffekter (M4). Antaganden görs om hur
politik och styrmedel kan ingripa för att driva transportbehovet, tjänsterna och bilsystemet
i hållbar riktning och om nödvändigt stötta olika klimatkompensationsåtgärder (M3).
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10.2.1 Politik och styrmedel

Både tvingande lagar och regler och ekonomiska styrmedel ingår i
styrmedelsmixen. De tvingande reglerna läggs ut vid vissa årtal då de antas få
full effekt. En exakt koppling mellan enskilda ekonomiska styrmedel och deras
effekter är däremot väldigt svår att uppskatta i detta läge. Ett övergripande
antagande har varit att styrmedelsmixen är neutral för statskassan, genom att
alla höjningar av skatter och avgifter för de oönskade beteendena och tekniska
lösningarna motsvaras av lika stora höjningar av subventioner för de önskvärda
beteendena och tekniska lösningarna. Av dessa anledningar följer inte modellen
varje enskilt styrmedels kostnad utan snarare vad som skulle hända i
persontransportsystemet om styrmedlet fick en viss given effekt. Transportsnål
samhällsplanering antas till exempel få en viss direkt effekt på
persontransportbehovets utveckling och baserat på detta räknar modellen ut
hur övriga delar av systemet påverkas samt vilka effekterna på de utvalda
hållbarhetsindikatorerna blir. Alla styrmedelssatsningar antas ses över och
justeras vart femte år. Detta ger tre ’styrmedelsepoker’ från 2015 till 2030 och
fyra från 2030 till 2050. Styrmedelsinsatserna beskrivs mer i respektive
scenario.

10.2.2 M1. Persontransportbehov och persontransporttjänster

Denna modul räknar ut persontransportbehovet och hur det fördelar sig mellan
flera persontransporttjänster samt vilket bilbehov detta resulterar i:
•

•

•

•

Persontransportbehovet. Det bakomliggande persontransportbehovet
antas i stort följa en prognos från trafikverket med en dryg procents ökning
per år fram till 2040269. Detta kombineras sedan med
transportbehovsdämpande ingrepp som sätts av modellens användare för
att ge en nettoutveckling av persontransportbehovet.
Privatbilism, biltjänster och bilbehov. Alla bilar antas under hela
simuleringsperioden köras i genomsnitt 12000 km/år - som under 2015270.
För att underlätta beräkningarna antas den genomsnittliga körsträckan vara
konstant och minskningar av biltransportarbetet ske enbart genom ett
minskat inköp av bilar. Bilpooler och självkörande elbilar inkluderas
specifikt i modellen medan taxiåkande antas ingå i siffrorna för det totala
bilåkandet (se Figur 21) och ökad bildelning inkluderas indirekt i vissa
scenarier genom att antalet person-km per fordons-km antas öka.
Kollektivtrafik. Även om både tåg och buss konkurrerar med de andra
persontransporttjänsterna så fokuseras här på busstrafik för att begränsa
modellens omfattning. Detta innebär att endast bussar ingår i modellens
studier av överföringar av trafik från privatbilism till andra
kollektivtrafiktjänster. I verkligheten skulle alltså en större andel av
privatbilismen kunna avvecklas om också tågen skulle ta en ökad andel av
transportarbetet.
Motorcykel/moped. Dessa transportslag står för en relativt liten del av
transportarbetet (mindre än 15 % av bilarnas trafikarbete)271 och i
framtiden kommer troligen gränsen mellan Motorcykel/moped och cykling
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att suddas ut via de nya elcyklingslösningar som kommer på marknaden.
Motorcykel/moped inkluderas därför inte som en egen kategori i modellen
utan tas delvis och indirekt med via den expansion som i alla scenarier antas
för cykling/gång.
Cykling/gång. Denna kategori bedöms på grund av sin höga
hållbarhetspotential redan med dagens tekniska lösning (se kapitel 7) bli
speciellt viktig. De expansioner av cyklingen som inkluderas i de olika
scenarierna baseras bland annat på att cyklarnas användbarhet ökas via
exempelvis tillägg av väderskydd och eldrift som räckviddsförlängare.
Kostnader och miljöpåverkan från cykling och gång bedöms i denna
översiktssimulering vara försumbar i förhållande till vad som kopplas till
bilism och kollektivtrafik272.

10.2.3 M2. Bilbehov och bilsystem
Denna modul använder sig av bilbehovet som togs fram i modul 1, kombinerar
detta med antagna förändringar av nybilsförsäljningen och räknar ut hur
personbilsflottans sammansätttning förändras över tiden. Utgångspunkten var
att personbilsflottan i Småland och Blekinge bestod av 480345 bilar år 2014273.
I simuleringarna avrundades detta uppåt och bilflottan i Småland och Blekinge
antogs ha 500000 fordon år 2015.
•

•

•

•

Fossilbränsledrivna bilar. Bensin- och dieselbilar har i simuleringarna
slagits ihop till en enda kategori kallad fossilbränsledrivna bilar. År 2015 var
cirka 92 procent av bilarna fossilbränsledrivna, varav två tredjedelar
bensindrivna och resten dieseldrivna. Detta har översatts till 459400
fossilbränsledrivna bilar, som har använts som startvärde för Småland och
Blekinge. Alla dessa bilars driftsvärden antas få värden som baseras till två
tredjedelar på vad som gäller för bensinbilar och till en tredjedel på vad som
gäller för dieselbilar.
Biobränsledrivna bilar. Denna kategori antas i startläget utgöra cirka 8
procent av bilflottan (39600 bilar). I scenarierna konverteras dessutom efter
hand fossilbränsledrivna bilar till biobränsledrivna hybrider. Som har
nämnts i steg C (kapitel 8-9) förväntas biomassan på kort sikt årligen kunna
bidra med biodrivmedel som räcker till en tredjedel av vägtransporterna
och på 30-50 års sikt kanske till det dubbla274 (d.v.s. mellan 170000 och
330000 bilar i Småland och Blekinge).
Laddbara bilar. Här inkluderas både rena batterielbilar och laddhybrider. I
slutet av år 2015 fanns det 323 batterielbilar och 615 laddhybrider i
Småland och Blekinge275. I beräkningarnas utgångsläge förenklas detta dock
till 500 st. vardera av dessa biltyper. Efter hand tillkommer även
fossilbränsledrivna bilar som har konverterats till laddhybrider. Som
beskrivs nedan bedöms det ur ett globalt litiumtillgänglighetsperspektiv
finnas utrymme till cirka en halv till en och en halv miljon elbilar i Sverige –
motsvarande 50000 till 150000 elbilar i Småland och Blekinge.
Bränslecellselbilar. Dessa bilar hade under år 2015 ännu inte börjat säljas i
kommersiell skala i Sverige men det är möjligt att de via resursbesparande
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teknikgenombrott kan få en viktig roll i framtidens bilflotta. Dock har dessa
bilar enligt ovanstående studier (se Ruta 9) i dagsläget minst lika starka
resurstillgångsbegränsningar som batterielbilarna. Dessutom bedömdes det
att dessa biltyper, som båda har elektrisk drivlina, på många sätt upptar
samma ’nisch’ på bilmarknaden där de konkurrerar om att som komplement
till biobränsledrivna bilar ta över efter de fossilbränsledrivna.
Batterielbilarna ligger dock långt före bränslecellselbilarna på marknaden så
här långt. Dessutom skulle en expansion av bränslecellselbilar kräva
uppbyggnad av ny och dyr bränsleinfrastruktur som ytterligare försvårar ett
genombrott för dessa bilar. I denna första simuleringsstudie har därför
bränslecellselbilar uteslutits. Det kan dock finnas anledning att längre fram
göra nya studier som inkluderar dem.

10.2.4 M3. Klimateffektskompensering

Denna modul räknar ut den begränsande effekt som kompensationsåtgärder
kan få på klimateffekten. Biokol och CCS (se Ruta 1) är i fokus:
•

Biokol och Carbon Capture and Storage (CCS). Både biokol och CCS är
tänkbara sätt att fånga upp växthusgaser (läs koldioxid) som redan har
hamnat i atmosfären. För att koldioxidhalten i atmosfären ska kunna
minskas med CCS så måste dock denna teknik kombineras med biobränslen
(BECCS). Av praktiska skäl inkluderas dessa tekniker i modellen som en
enda åtgärdskategori med samma utsläpps- och kostnadsegenskaper. Med
tanke på dessa teknikers relativa omognad är deras framtida effektivitet och
kostnad omgärdat med stor osäkerhet. Vidare antaganden kring detta
preciseras i förekommande fall i scenarierna nedan.

10.2.5 M4. Hållbarhetseffekter
Denna modul räknar ut hållbarhetseffekter genom att använda sig av
information från modul 1, 2 och 3 om hur beteenden, olika tekniska lösningar
samt kompenseringsåtgärder utvecklar sig över tiden. Om inget annat sägs har
data från en för detta projekt skräddarsydd och nypublicerad livscykelanalys276
använts för att via konsekventa antagnaden säkerställa jämförbarhet mellan
olika persontransportlösningar och deras hållbarhetseffekter. I Figur 32
framgår hur denna livscykelanalys ger en mer komplett bild än de så kallade
’well-to-wheel’-analyser som ofta refereras till i debatten.
Följande hållbarhetseffektsindikatorer simuleras:
•
•

HP1 & 2: Växthusgasutsläpp. Här följs de växthusgaser (i ton CO2ekvivalenter) som stod ut som speciellt viktiga vid de övergripande
studierna i tidigare kapitel.
HP1 & 2: Partikelutsläpp. I tidigare kapitel fanns en kategori som hette
’partikelutsläpp och övriga utsläpp’ men här mäts endast partiklar (kg
PM10) som både vid de initiala övergripande studierna i kapitel 4 och vid de
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uppföljande fördjupningarna i kapitel 5-9 stod ut som speciellt viktiga och
illustrativa för utsläppsproblematiken.
HP1

HP2

LCA i denna studie
Fordonets värdekedja
Utvinning till
distribution
för fordon

Fordons
och bränslets
användning

Avfallshantering
för fordon

Utvinning till
distribution
för bränslet
Well to wheel

HP4

HP3

Figur 32. Projektets livscykelanalysmetodik. Hur en well-to-wheel-analys förhåller sig till
detta projekts livscykelanalys som inramas av de fyra hållbarhetsprinciperna och
inkluderar utvinning till distribution, användning och avfallshantering för både fordon och
deras bränslen.

•
•

HP3: Påverkad naturyta. Här följs en samlingsindikator för ’ockuperat’ och
påverkat landområde (km2 urban mark och jordbruk). På så vis omfattas
även indirekt till exempel förbrukning av sötvatten i bränsleframställningen.
HP4: Döda och allvarligt skadade. Olyckor kopplat till totala trafiken på
väg var år 2015 för hela Sverige 2704 st. varav 302 st. skedde i Småland och
Blekinge.277. Av detta orsakade den del av persontransporterna som här
studeras (inkl. personbilar, bussar och cykling/gång men exkl. spårbundet,
motorcykel/moped) för Sverige som helhet 2116 st. och i Småland och
Blekinge 236 st278. Som tidigare har nämnts är trafikens bidrag till sämre
mänsklig hälsa och dödsfall via utsläpp också betydande. Uppåt 3000 förtida
dödsfall per år bedöms bero på trafikens utsläpp 279. IVL har pekat ut
partikelutsläppen som främst bidragande till dessa dödsfall280. Här utgås
från Trafikverkets och IVLs siffor och eftersom partiklar (här används
PM10) enligt dessa studier har den klart största delen i trafikens
utsläppsrelaterade ohälsoeffekter antas de i dessa första översiktliga
beräkningar orsaka hela ohälsoeffekten. Det totala antalet förtida dödsfall
(ca. 3000) fördelas bland transportslagen efter hur mycket transportarbete
de har och hur mycket partiklar de släpper ut. Överslagsberäkningar baserat
på tillgänglig statistik visade på att persontransporterna orsakade cirka
hälften till två tredjedelar av partikelutsläppen efter att utsläppen från lätta
och tunga lastbilar hade räknats bort281. Här har den högre siffran använts.
Detta innebär att cirka 2000 av 3000 utsläppsrelaterade förtida dödsfall
fördelas mellan persontransportslagen i Sverige. För Småland och Blekinge,
som har cirka 10 procent av Sveriges fordon och transportarbete, motsvarar
detta cirka 200 förtida dödsfall282. Sammantaget orsakar vägtrafiken cirka
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0,2 förtida dödsfall per ton partikelutsläpp283. Partiklar släpps även ut från
tillverkningsprocesser och andra delar av värdekedjelivscykeln. En hel del
av dessa utsläpp är också från transporter men där finns också punktutsläpp
från fabrikers skorstenar som späds ut och inte ger samma negativa
folkhälsoeffekter. I denna studie har den samlade bedömningen varit att
partikelutsläpp från andra delar av värdekedjelivscykeln kan antas vara en
fjärdedel så skadliga som de från trafiken och därmed orsaka endast cirka
0,05 förtida dödsfall per ton utsläpp. Folkhälsoproblem som kan kopplas till
vägtrafikens utsläpp har i denna studie kombinerats med olyckseffekter och
lagts i en samlingsindikator över trafikens ohälsa (antal förtida dödsfall och
allvarligt skadade). Allt som allt blev det då cirka 556 förtida dödsfall och
allvarligt skadade per år kopplat till Smålands och Blekinges
persontransporter varav 200 på grund av utsläpp från trafiken, 120 på
grund av utsläpp från övriga värdekedjan och 236 på grund av trafikolyckor.
HP4: Utarmning av metallreserver. Som framgår av Ruta 9 så begränsas
batterielbilarnas expansionsmöjligheter av tillgången på främst litium och
bränslecellselbilarnas av tillgången på främst platina. Det bedömdes bli för
komplext och inte vara praktiskt genomförbart att i dessa initiala
simuleringar skapa och följa separata hållbarhetsindikatorer för alla viktiga
metaller. Det bedömdes inte heller vara tillräckligt relevant att följa en
klumpsumma av kritiska metaller över tiden. Därför utgick simuleringarna
istället ifrån de gränser för batteri- och bränslecellselbilar som tidigare har
uppskattats av Kushnir och Sandén284. I deras studie antogs att elbilar, på
grund av sin högre verkningsgrad, kommer att utgöra cirka 30 procent av
den globala bilflottan år 2030 och cirka 95 procent år 2050. De kombinerade
detta med olika antaganden om hur litiumåtervinningen och den globala
biltätheten kommer att utvecklas. Deras mer optimistiska scenarier antog en
återvinning på långt över 80 procent och att den globala biltätheten endast
ökade måttligt från dagens globala genomsnitt på 0,12 bilar per person till
0,2 bilar per person (mindre än hälften av västvärldens 0,5 bilar per person i
dagsläget). Detta skulle ändå innebära att större delen av världens kända
reserver av litiummineraler och litiumsalter förbrukas inom de närmaste
decennierna och att samhället därefter skulle behöva gå över till att utvinna
litium ur havsvatten eller till andra batteriteknologier för att upprätthålla
bilflottan. Bränsleceller ingår inte i de simuleringar som presenteras i denna
rapport men motsvarande studie av bränslecellselbilar skulle troligen visa
på ännu kraftigare begränsningar eftersom platina är relativt sett mer
sällsynt än litium285. I denna studie görs den samlade bedömningen att
Sverige ur ett litiumtillgänglighetsperspektiv kan tillåtas öka
batterielbilsflottan till en halv till en och en halv miljon bilar fram till år
2050 (motsvarande cirka en åttondel till en tredjedel av en bilflotta av
dagens storlek). Med mer litiumsnål teknik och litiumåtervinning väl över
80 procent kan denna siffra tillåtas öka något. Än så länge sker dock ingen
kommersiell återvinning av litium och flera tekniska utmaningar återstår att
lösa286.
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Kostnad – privat. Att följa privatpersoners transportkostnad för de olika
utvecklingsscenarierna bedömdes inte som prioriterat i dessa initiala
simuleringar eftersom privatpersoners transportkostnader beror av fler
faktorer än som hittills har kunnat inkluderas. Därtill har det redan utan
simuleringar konstaterats i steg B ovan (kapitel 5-7) att både batterielbussar
och batterielbilar är privatkostnadsmässigt konkurrenskraftiga redan i
dagens läge. Detta kan komma att förbättras ytterligare efter hand som
tillverkarna får skalfördelar. Å andra sidan kan elfordons och andra
miljöbilars kostnader pressas uppåt om det blir svårt att utveckla tillräckligt
effektiv metallåtervinning. Sammantaget antogs att privatkostnader inte
kommer att vara en bromsande faktor och fokus lades istället på vissa
viktiga samhällskostnader enligt nedan.
Kostnad – samhälle. En fullständig analys av samhällskostnader bedömdes
som alltför omfattande för att kunna hanteras inom denna initiala
simuleringsstudie. Som har nämnts var ambitionen att den framtida
styrmedelsmixen ska vara neutral för statskassan genom att alla
subventioner av de önskade fossilsnåla lösningarna kontinuerligt matchas
med lika stora skatter och avgifter på de oönskade fossilintensiva
lösningarna. Ett övergripande antagande har också varit att kostnader i
framtiden inte, i motsats till kutymen inom ekonomisk
investeringsbedömning, nedvärderas via en diskonteringsränta vid
nuvärdesberäkningar. Ett sådant ’tidsoberoende’ ekonomiskt
analysperspektiv är speciellt betydelsefullt för globala utmaningar som likt
klimatförändringarna har lång fördröjning mellan initial påverkan och
slutlig effekt och som berör flera generationer. Flera ekonomer, med
professor Nicholas Stern i spetsen, driver också en liknande linje sedan flera
år287. Några typer av kostnader och intäkter bedömdes som speciellt viktiga
att följa i denna studie. Med vissa förenklingar var de också möjliga att
följa288. Sammantaget bedömdes, enligt denna studies beräkningssätt,
samhällets årliga nettokostnad för persontransporter på väg i Småland och
Blekinge vara cirka 6220 miljoner kr för år 2015. Här nedan framgår de
inkluderade kostnaderna och intäkterna samt hur de beräknades:
o Klimatförändringen är enligt ovan en av de allvarligaste
hållbarhetsutmaningarna och samhällskostnaden skulle kunna sägas
gå mot oändligheten om klimatsystemet tilläts försämras så mycket
att jorden blev obeboelig för människor. Det rimliga vore således att
aktiviteter som leder till en sådan katastrof prissattes tillräckligt högt
för att fasas ut tillräckligt snabbt. Det är svårt att bedöma vad som
krävs och att sedan åstadkomma en sådan prissättning i praktiken.
Det är ändå önskvärt att åtminstone få fram en begränsad
klimatkostnadsiffra att förhålla sig till i beräkningar för
samhällsomställningsprojekt. Det pågår en intensiv internationell
debatt om en lämplig nivå. Beroende på hur stor andel av direkta och
indirekta effekter som inkluderas ligger nivån från strax under 1100
kr per ton koldioxidekvivalenter (som motsvarar den svenska
koldioxidskatten) och upp till cirka 12000 kr per ton
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koldioxidekvivalenter289. Trafikverket rekommender att som lägst
räkna med 1100 kr per ton och att vid större projekts
känslighetsanalyser använda 3500 kr per ton290. Dessa siffror har
tagits fram huvudsakligen baserat på uppskattningar av kostnader
för anpassningsåtgärder, kostnader för minskade skördar och
liknande, under antagandet att biosfären i stort inte kollapsar. Det
finns alltså ingen garanti för att dessa siffror är tillräckligt höga för
att en sådan katastrof ska kunna undvikas. I denna studie användes
3500 kr per ton för åren 2015-2030 (alltså i nivå med Trafikverkets
rekommendation) och sedan en linjär ökning till 10000 kr per ton år
2050 (vilket skulle inkludera en större del av de indirekta
kostnadsdrivande effekterna enligt ovan). Sammantaget beräknades
då klimatkostnaden för Småland och Blekinge för år 2015 till 6286
miljoner kr/år291.
o Dödsfall och allvarliga skador orsakade av
persontransportsystemet leder till stora direkta och indirekta
samhällskostnader. Även om liv och hälsa kan ses som ovärderligt
och kanske inte lämpligt att sätta siffror på är detta ändå något som
redan görs i samband med alla större infrastruktursatsningar.
Beroende på sammanhanget sätts priset på ett ’statistiskt liv’ till
mellan en halv miljon och en miljard kr292. Enligt VTI används i den
svenska planeringen av åtgärder i transportinfrastrukturen följande
värden (i 2012 års prisnivå) för död, svårt skadad och lindrigt skadad
person: 23,3; 3,9 respektive 0,15 miljoner kr/person293. Denna studie
har från VTIs siffor räknat fram ett viktat medelvärde på 5,7 miljoner
kr per dödsfall eller allvarlig skada294. För år 2015 beräknades
därmed kostnaden för de ovan framräknade 556 dödsfallen och
allvarliga skadorna i Småland och Blekinge till cirka 3170 miljoner
kr/år.
o Bränsleskatteintäkter. Dessa skatter ger stora tillskott till
statskassan och inkluderar redan i dag både en koldioxidskatt
motsvarande cirka 1000 kr per ton och även energiskatt och moms.
Totalt blev detta för år 2015 cirka 8,6 kr per liter bensin295 men här
antogs åtta kr per liter gälla för de fossilbränsledrivna bilarna (inkl.
dieseldrivna bilar som ju är en tredjedel av bilflottan och som har
något lägre pris och skattenivå/liter). Även om fossilbränslepriserna
troligen kommer att öka kraftigt 2015-2050 antas detta av
försiktighetsskäl här inte få genomslag i ökade skatteintäkter per
liter. Biobränsleskatten har gått upp och ner de senaste åren men i
dessa simuleringar antogs den ligga fast på en kr per liter. Skatten på
el antogs ligga fast på de 30 öre per kWh som gällde år 2015296. Med
de givna antagandena räknades det fram att persontransportsektorn
i Småland och Blekinge för år 2015 använde cirka 3450 GWh
fossilbränslen (motsv. 375 miljoner liter), 349 GWh biobränslen
(motsv. 44 miljoner liter) samt två GWh el297. Detta motsvarade en
total bränsleskatteintäkt för Småland och Blekinge för år 2015 på
cirka 3044 miljoner kr/år298.
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o Jobbintäkter. Staten får stora skatteintäkter från företag och
anställda inom persontransportsystemet. Allmänt antas här bil- och
transportindustri i tid hinna gå över till förnybara lösningar för att
undvika att slås ut och via jobbskatter fortsätta inbringa minst lika
mycket till statskassan som i dagsläget. En tydligare kvantifiering och
uppföljning gjordes dock av arbetstillfällen kopplade till
transportsektorns användning av fossil respektive förnybar energi. I
denna studie antogs i enlighet med en bred översikt över
energisystems förmåga att skapa arbetstillfällen299 att varje GWh
fossil energi motsvarar 0,15 och varje GWh förnybar energi 0,65
arbetstillfällen. Enligt ovan antogs all el som används inom
persontransporterna redan från början vara förnybar. Baserat på vad
en arbetslös person kan antas kosta statskassan300 bedöms varje
arbetstillfälle vara värt cirka 255000 kr. Då fås en jobbintäkt för år
2015 för Småland och Blekinge på cirka 190 miljoner kr/år301.

10.3 Konstruktion av scenarier baserat på tidigare studier
Enligt ovan framstod några frågor som speciellt angelägna för
scenariesimuleringarna:
•
•
•
•
•
•

Hur kan de styrmedel som har skisserats i kapitel 8 byggas in i
scenariesimuleringar och hur måste de justeras för att kunna åstadkomma
önskvärda effekter på de hållbarhetsindikatorer som följs i denna rapport?
Vilken fördelning av det framtida persontransportarbetet mellan olika
persontransporttjänster är enklast att ha inom hållbarhetsbegränsningar
och hur stort kan persontransportarbetet då vara?
Vilken fördelning mellan olika biltyper är enklast att inrymma inom
hållbarhetsbegränsningar och hur många bilar behövs i denna fordonsmix?
Hur kan det faktum att biobränslebilar fortfarande släpper ut växthusgaser i
sin tillverkningskedja hanteras så att det blir nettonollutsläpp totalt sett?
Kan samhällskostnaden drivas upp onödigt högt av att biobränsle kanske på
sikt istället borde användas i kraftverk för att generera el för fordonsdrift?
Hur mycket kan fossilbränsledrivna bilar ersättas av och konverteras till
biobränsledrivna och laddbara utan att biomassa eller litiumtillgångar
utarmas långsiktigt?

Baserat på detta har tre huvudscenarier tagits fram:
1. Fossilberoende 2030 (referens)
2. Fossiloberoende 2030
3. Fossilfritt 2030 och på väg till hållbarhet 2050
I scenarie 2 och 3 antas koldioxidinfångning via CCS och biokol kunna sättas in
från år 2030 för att ge nettonollutsläpp. Scenarierna med antaganden och
ingångsvärden302 beskrivs i resten av detta kapitel (se Tabell 7).
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Tabell 7. Antaganden och ingångsvärden till simulerade scenarier S1-S3.
Antaganden

Politik och styrmedel
Befintliga styrmedel (motsv. supermiljöbilspremien, etc.)
Transportsnål samhällsplanering - förtätning och funktionsblandning.
Skatt på privatbilism och subventioner till kollektivtrafik och cykling/gång.
Säkerhetshöjande åtgärder halverar trafikdödligheten bland cyklister.
Stöd t info, demos, etc. mot fossildrivna bilar och för biobr.drivna/laddbara.
Stöd t info, demos, etc. mot ensamåkande och för samåkning och bildelning.
Skatt på nya fossildrivna bilar och subvention av biobr.drivna/laddbara.
Stöd till konvertering av fossildrivna bilar till biobr.drivna.
Stöd till konvertering av fossildrivna bilar till laddbara.
Marknadsdrivet slutår för fordon som endast kan drivas på fossilt bränsle.
Förbud mot nya fordon som endast kan drivas på fossilt bränsle.
Stöd till förtida utskrotning av fossildrivna bilar.
Förbud mot fossilt bränsle.
Krav om att biltjänstbilar och bussar måste drivas på förnybar el.
Stöd till effektivisering av fordonens tillverkningskedja.
Effekter på persontransportbehov
Årlig ökning 2015-2030; 2031-2050 (%/år).
Årlig minskning från transportsnål samhällsplanering 2015-2050 (%/år).

S1) Fossilberoende
2030

S2) Fossiloberoende
2030

S3) Fossilfritt 2030
hållbart 2050

2015-2050

2015-2050
2020-2050
2020-2050
2015-2030
2020-2050

2015-2050
2020-2050
2020-2050
2015-2030
2020-2050
2020-2050
2020-2030
2020-2030
2020-2030
2030
2025
2025-2030
2030
2030
2020-2050

2030

2020-2030
2020-2030
2020-2030
2030
2025
2025-2030
2040
2040

+1,2; +0,6
0

+1,2; +0,6
-0,4

+1,2; +0,6
-0,4

Effekter på privatbilism
Samåkandet 2015; 2020; 2050 (personer/bilresa).
Försäljningsstopp fossildrivna bilar.
Förtida utskrotn av fossildrivna bilar 2025; 2030 (% av nybilsförsäljn. 2015).
Konvertering - fossildrivna t biobr.drivna 2020; 2025 (% av nybilsförsäljn. 2015).
Konvertering - fossildrivna t laddhybr. 2020; 2025 (% av nybilsförsäljn. 2015).
Total nybilsförsäljning - fossildrivna bilars andel 2015; 2025; 2030 (%).
Fossilfria nybilsförsäljn. - biobr.drivna bilars andel 2015; 2025; 2030; 2050 (%).
Fossilfria nybilsförsäljn. - laddbara bilars andel 2015; 2025; 2030; 2050 (%).
Laddbara nybilsförsäljn. - laddhybr. andel 2015; 2020; 2050 (%).
Laddbara nybilsförsäljn. - batterielbilarnas andel 2015; 2020; 2050 (%).
Fossildrivna bilars energianvändning (kWh/km).
Biobränsledrivna bilars energianvändning (kWh/km).
Laddhybriders energianvändning (kWh/km).
Batterielbilars energianvändning (kWh/km).
Fossildrivna bilars växthusgasutsläpp anv.fas 2020; 2030; 2040 (g CO2/km).
Biobr.drivna bilars växthusgasutsläpp anv.fas 2020; 2030; 2040 (g CO2/km).
Laddhybr.bilars växthusgasutsläpp anv.fas 2020; 2030; 2040 (g CO2/km).
Batterielbilars växthusgasutsläpp anv.fas 2020; 2030; 2040 (g CO2/km).

2; 2; 2
2030
0; 0
0; 0
0; 0
92; 70; 0
98,5; 70; 70; 70
1,5; 30; 30; 30
50; 60; 0
50; 40; 100
0,55
0,64
0,25
0,15
220; 220; 220
70; 70; 35
160; 160; 20
14; 14; 0

2; 2; 2
2025
0; 40
0; 80
0; 20
92; 0; 0
98,5; 80; 80; 80
1,5; 20; 20; 20
50; 60; 0
50; 40; 100
0,55
0,64
0,25
0,15
220; 220; 220
70; 52; 35
160; 90; 20
14; 7; 0

2; 2; 2,6
2025
0; 40
0; 80
0; 20
92; 0; 0
98,5; 70; 30; 10
1,5; 30; 70; 90
50; 60; 0
50; 40; 100
0,55
0,64
0,25
0,15
220; 220; 220
70; 35; 35
160; 20; 20
14; 0; 0

Effekter på biltjänster
Överföring av trafik från privatbilism till biltjänster 2015-2030; 2015-2050 (%).
Självkörande elbilar börjar säljas.
Självkörande elbilars andel av biltjänstmarknaden 2030; 2050 (%).

10; 20
2020
10; 50

30; 30
2020
30; 90

30; 40
2020
30; 90

0; 0
90; 0; 0
10; 70; 0
0; 30; 100

100; 100
90; 0; 0
10; 70; 0
0; 30; 100

100; 150
90;0; 0
10; 50; 0
0; 50; 100

0

100; 100

300; 400

50
2040

100
2040
2030

100
2030
2030

Effekter på busstrafik
Ökning av busstrafik 2015-2030; 2015-2050 (%).
Andel dieselbussar 2015; 2030; 2040 (%).
Andel biobränslebussar 2015; 2030; 2040 (%).
Andel elbussar 2015; 2030; 2040 (%).
Effekter på cykling/gång
Ökning av cykling/gång från 2015-2030; 2015-2050 (%).
Utsläppskompensering utanför transportsektorn
Minskning av globala växthusgasutsläpp till år 2050 (%).
Svenska elsektorns slutår för växthusgasutsläpp.
CCS och biokol tar bort koldioxidutsläpp från år.
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10.4 Antaganden för scenario 1 - Fossilberoende 2030
(referens)

Här beskrivs antaganden och ingångsvärden för scenario 1. I detta scenario
tillförs inte några nya styrmedel och därför består troligen fossilberoendet
bortom år 2030.

10.4.1 Politik och styrmedel
•

Endast befintliga styrmedel.

10.4.2 Effekter på persontransportbehov
•

Persontransportbehovets grundtrend ökar i enlighet med trafikverkets
prognos med 1,2 procent per år till 2030303 och 0,6 procent per år
därefter304.

10.4.3 Effekter på privatbilism
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Antal person-km per fordons-km ligger still på 2 och minskar därför inte
behovet av privatbilar.
Fossilbränsledrivna bilars andel av nybilsförsäljningen sjunker från 92
procent 2015 till 85 procent 2020, 70 procent 2025 och 0 procent 2030.
Ingen förtida utskrotning av fossilbränsledrivna bilar.
Biobränsledrivna bilars andel av den fossilfria nybilsförsäljningen minskar
från 98,5 procent 2015 till 70 procent 2025. De laddbara fordonen har
resten av den fossilfria nybilsförsäljningen.
Batterielbilar och laddhybrider tar 2015 hälften var av de laddbara
fordonens andel av nybilsförsäljningen. Från 2015 till 2020 ökar
laddhybridernas andel till 60 procent och från 2020 till 2050 vänder det till
batterielbilarnas fördel (100 %).
De fossilbränsledrivna bilarnas energianvändning antas vara 0,55 kWh/km
(0,6 liter per mil med energiinnehållet 9,2 kWh/liter)305, de
biobränsledrivna bilarnas 0,64 kWh/km (0,8 liter per mil med 8 kWh/liter),
laddhybridernas 0,25 kWh/km samt batterielbilarnas 0,15 kWh/km.
Bilarnas växthusgasutsläpp i användningsfasen (plus från bränslets hela
livscykel) minskas från 2030 till 2040. Biobränslebilarnas utsläpp halveras
från 70 till 35 g CO2-ekvivalenter/km, laddhybridernas utsläpp går från 160
till 20 g CO2-ekvivalenter/km och batterielbilarnas utsläpp går från 14 till 0
g CO2-ekvivalenter/km.
Ingen konvertering av fossilbränsledrivna bilar till biobränsledrivna.
Ingen konvertering av fossilbränsledrivna bilar till laddhybrider.

10.4.4 Effekter på biltjänster
•
•

Biltjänster tar 10 procent av privatbilismens marknadsandel från 2015 till
2030 och ytterligare 10 procent till 2050.
Bilpooler använder ett tvärsnitt av bilflottan och detta innebär en mix av
biobränsledrivna bilar och elbilar från 2040.
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Från 2015 har bilpooler hela biltjänstmarknaden306 men självkörande
elbilar kommer in på marknaden år 2020 och ökar linjärt till 10 procent av
biltjänstmarknaden till 2030 och tar ytterligare 40 procent till 2050.

10.4.5 Effekter på busstrafik
•
•
•
•
•
•

Buss behåller samma andel av transportarbetet som 2015.
2015: 90 procent dieselbussar och 10 procent biobränsledrivna bussar.
2030: 70 procent biobränsledrivna bussar och 30 procent eldrivna.
2040: 100 procent eldrivna bussar.
Bussarnas växthusgasutsläpp minskar linjärt från 0,76 till 0 kg CO2ekvivalenter/km från 2025 till 2040.
Under hela perioden antas både diesel- och biobränsledrivna bussar
använda 4,5 kWh/km och elbussar 0,9 kWh/km.

10.4.6 Effekter på cykling/gång
•

Cykling/gång behåller samma andel av transportarbetet som 2015.

10.4.7 Utsläppskompensering utanför transportsektorn
•
•
•
•

Alla bränsle- och elsystem globalt antas endast bli till hälften fossilfria till
2050, vilket innebär att Parisavtalets ambitionsnivå troligen inte kan nås.
Förnybar el (främst i form av vindel) antas i Sverige och inom EU växa minst
i takt med elfordonen som därför antas köras på vindel.
Vindelens utsläpp antas minskas linjärt till noll till år 2040.
Koldioxidinfångning via Biokol och Carbon Capture and Storage (CCS) antas
inte kunna sättas in.

10.5 Antaganden för scenario 2 - Fossiloberoende 2030

Här beskrivs antaganden och ingångsvärden för scenario 2 som har en liknande
ambitionsnivå (80 % fossilbränslefritt) som den så kallade FFF-utredningen307.

10.5.1 Politik och styrmedel

Renodlade kraftfulla styrmedel för transportsnålhet och fossiloberoende i
transportarbetet till 2030 införs, till exempel:
•
•
•
•

2020-2050: Fokus på transportsnål samhällsplanering genom förtätning och
funktionsblandning.
2020-2050: Successivt ökad skatt (Malus) på privatbilism och subventioner
(Bonus) till kollektivtrafik och cykling/gång.
2015-2030: Säkerhetshöjande åtgärder som till exempel stöd till separata
trafikfiler för kollektivtrafik och cykling/gång halverar trafikdödligheten per
cyklad km.
2020-2050: Stöd till information, demonstrationer och social
marknadsföring som missgynnar fossilbränsledrivna bilar och gynnar
förnybart drivna och laddbara bilar.
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•
•
•
•
•
•
•

2020-2030: Skatt (Malus) på nyinköp av fossilbränsledrivna bilar och
subvention (Bonus) till nyinköp av biobränsledrivna och laddbara bilar.
2020-2030: Stöd till konvertering av fossilbränsledrivna bilar till
biobränsledrift.
2020-2030: Stöd till konvertering av fossilbränsledrivna bilar till laddbara
bilar.
2025: Förbud mot nya fordon som endast kan drivas på fossilt bränsle.
2025-2030: Stöd till förtida utskrotning av fossilbränsledrivna bilar.
2040: Förbud mot fossilt bränsle.
2040: Krav om att biltjänstbilar och bussar måste drivas på förnybar el.

10.5.2 Effekter på persontransportbehov
•
•

Persontransportbehovets grundtrend ökar i enlighet med trafikverkets
prognos med 1,2 procent per år till 2030308 och 0,6 procent per år
därefter309.
Transportsnål samhällsplanering ingriper och dämpar transporttrenden
med cirka 0,4 procent per år.

10.5.3 Effekter på privatbilism
•
•
•
•
•

•

•

•

Antal person-km per fordons-km ligger still på 2 och minskar därför inte
behovet av privatbilar.
Fossilbränsledrivna bilars andel av nybilsförsäljningen sjunker från 92
procent 2015 till 70 procent 2020 och 0 procent 2025.
Förtida utskrotning av fossilbränsledrivna bilar från 2025 och
utskrotningskapaciteten stiger till 12000 bilar/år (motsv 40 % av
nybilsförsäljningen 2015) till år 2030.
Biobränsledrivna bilars andel av den fossilfria nybilsförsäljningen minskar
från 98,5 procent 2015 till 80 procent 2025. De laddbara fordonen tar resten
av den fossilfria nybilsförsäljningen.
Batterielbilar och laddhybrider tar 2015 hälften var av de laddbara
fordonens andel av nybilsförsäljningen. Från 2015 till 2020 ökar
laddhybridernas andel till 60 procent och från 2020 till 2050 vänder det till
batterielbilarnas fördel (100%).
De fossilbränsledrivna bilarnas energianvändning antas vara 0,55 kWh/km
(0,6 liter per mil med energiinnehållet 9,2 kWh/liter)310, de
biobränsledrivna bilarnas 0,64 kWh/km (0,8 liter per mil med 8 kWh/liter),
laddhybridernas 0,25 kWh/km samt batterielbilarnas 0,15 kWh/km.
Bilarnas växthusgasutsläpp i användningsfasen (plus från bränslets hela
livscykel) minskas från år 2020 till år 2040. Biobränslebilarnas utsläpp
halveras från 70 till 35 g CO2-ekvivalenter/km, laddhybridernas utsläpp går
från 160 till 20 g CO2-ekvivalenter/km och batterielbilarnas utsläpp går från
14 till 0 g CO2-ekvivalenter/km.
Konvertering av fossilbränsledrivna bilar till biobränsledrift påbörjas 2020
och kapaciteten stiger till 24000 bilar/år (motsv 80 % av nybilsförsäljningen
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2015) från 2025. De konverterade biohybriderna antas bli kvar på
marknaden i åtta år.
Konvertering av fossilbränsledrivna bilar till laddhybrider påbörjas 2020
och kapaciteten stiger till 6000 bilar/år (motsv 20 % av nybilsförsäljningen
2015) från 2025. De konverterade laddhybriderna antas bli kvar på
marknaden i åtta år.

10.5.4 Effekter på biltjänster
•
•
•

Biltjänster tar 25 procent av privatbilismens trafik från 2015 till 2030.
Bilpooler använder ett tvärsnitt av bilflottan 2015 och detta innebär en mix
av biobränsledrivna bilar och elbilar från 2030.
Från 2015 har bilpooler hela biltjänstmarknaden311 men självkörande
elbilar kommer in på marknaden år 2020 och ökar linjärt till 30 procent av
biltjänstmarknaden till 2030 och tar ytterligare 60 procent till 2050.

10.5.5 Effekter på busstrafik
•
•
•
•
•
•

Dubblerat bussåkande (i person-km) från 2015 till 2030.
2015: 90 procent dieselbussar och 10 procent biobränsledrivna bussar.
2030: 70 procent biobränsledrivna bussar och 30 procent eldrivna.
2040: 100 procent eldrivna bussar.
Bussarnas utsläpp minskar linjärt från 0,76 till 0 kg CO2/km från 2015 till
2040.
Under hela perioden antas både diesel- och biobränsledrivna bussar
använda 4,5 kWh/km och elbussar 0,9 kWh/km.

10.5.6 Effekter på cykling/gång
•

Linjär ökning till dubblerad cykling/gång till 2030 jämfört med 2015, varav
hälften antas utföras med elcyklar.

10.5.7 Utsläppskompensering utanför transportsektorn
•
•
•
•

Alla bränsle- och elsystem globalt antas bli helt fossilfria genom en linjär
minskning från år 2020 till år 2050 då hela världen bör ha nått fossilfrihet
för att med tillfredsställande marginal kunna nå Parisavtalets mål.
Förnybar el (främst i form av vindel) i Sverige och inom EU antas växa minst
i takt med elfordonen som därför antas köras på vindel.
Vindelens utsläpp antas minskas linjärt till noll till år 2040.
Biokol och Carbon Capture and Storage (CCS) tar bort kvarvarande svenska
och europeiska utsläpp av växthusgaser från år 2030 och framåt. Kostnaden
för detta är med tanke på detta teknikområdes omognad omgärdat med stor
osäkerhet och antas här, i linje med andras uppskattningar för CCS och
BECCS (se Ruta 1 ovan), kosta 1500 kr per ton infångad koldioxid.
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10.6 Antaganden för scenario 3 - Fossilfritt 2030 på väg mot
hållbarhet 2050

Här beskrivs antaganden och ingångsvärden för scenario 3 som har ambitionen
om fossilfria persontransporter till 2030 och att hållbarhet ska vara inom
räckhåll 2050.

10.6.1 Politik och styrmedel

Renodlade kraftfulla styrmedel införs för fossilfritt över hela värdekedjan till
2030 och för hållbart över hela värdekedjan till 2050. Detta antas ingå:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020-2050: Fokus på transportsnål samhällsplanering genom förtätning och
funktionsblandning.
2020-2050: Successivt ökad skatt (Malus) på privatbilism och subventioner
(Bonus) till biltjänster, kollektivtrafik och cykling/gång.
2015-2030: Säkerhetshöjande åtgärder som till exempel stöd till separata
trafikfiler för kollektivtrafik och cykling/gång halverar trafikdödligheten per
cyklad km.
2020-2050: Stöd till information, demonstrationer och social
marknadsföring som missgynnar fossilbränsledrivna bilar och gynnar
förnybart drivna och laddbara bilar.
2020-2050: Stöd till information, demonstrationer och social
marknadsföring som missgynnar ensamåkande och gynnar samåkning och
bildelning.
2020-2030: Skatt (Malus) på nyinköp av fossilbränsledrivna bilar och
subvention (Bonus) till nyinköp av biobränsledrivna och laddbara bilar.
2020-2030: Stöd till konvertering av fossilbränsledrivna bilar till
biobränsledrift.
2020-2030: Stöd till konvertering av fossilbränsledrivna bilar till laddbara
bilar.
2025: Förbud mot nya fordon som endast kan drivas på fossilt bränsle.
2025-2030: Stöd till förtida utskrotning av fossilbränsledrivna bilar.
2030: Förbud mot fossilt bränsle.
2030: Krav om att biltjänstbilar och bussar måste drivas på förnybar el.
2020-2050: Stöd till effektivisering av tillverkningskedjan för att minska
växthusgasutsläpp, metallutarmning, partikelutsläpp och ytanvändning per
fordon.

10.6.2 Effekter på persontransportbehov
•
•

Persontransportbehovets grundtrend ökar i enlighet med trafikverkets
prognos med 1,2 procent per år till 2030312 och 0,6 procent per år
därefter313.
Transportsnål samhällsplanering ingriper och dämpar transporttrenden
med cirka 0,4 procent per år.
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10.6.3 Effekter på privatbilism
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Ökat samåkande leder till ett minskat behov av privatbilar. Detta simuleras
genom att öka antalet personer-km per fordons-km från 2 år 2020 till 2,6 år
2050.
Fossilbränsledrivna bilars andel av nybilsförsäljningen sjunker från 92
procent 2015 till 70 procent 2020 och 0 procent 2025.
Förtida utskrotning av fossilbränsledrivna bilar från 2025 och
utskrotningskapaciteten stiger till 12000 bilar/år (motsv 40 % av
nybilsförsäljningen 2015) till år 2030.
Biobränsledrivna bilars andel av den fossilfria nybilsförsäljningen minskar
från 98,5 procent 2015 till 70 procent 2025, 30 procent 2030 och 10 procent
2050. De laddbara fordonen tar resten av den fossilfria nybilsförsäljningen.
Batterielbilar och laddhybrider tar 2015 hälften var av de laddbara
fordonens andel av nybilsförsäljningen. Från 2015 till 2020 ökar
laddhybridernas andel till 60 procent och från 2020 till 2050 vänder det till
batterielbilarnas fördel (100 %).
De fossilbränsledrivna bilarnas energianvändning antas vara 0,55 kWh/km
(0,6 liter per mil med energiinnehållet 9,2 kWh/liter)314, de
biobränsledrivna bilarnas 0,64 kWh/km (0,8 liter per mil med 8 kWh/liter),
laddhybridernas 0,25 kWh/km samt batterielbilarnas 0,15 kWh/km.
Bilarnas växthusgasutsläpp i användningsfasen (plus från bränslets hela
livscykel) minskas från 2020 till 2030. Biobränslebilarnas utsläpp halveras
från 70 till 35 g CO2-ekvivalenter/km, batterielbilarnas utsläpp går från 14
till 0 g CO2-ekvivalenter/km och laddhybridernas utsläpp går från 160 till 20
g CO2-ekvivalenter/km.
Konvertering av fossilbränsledrivna bilar till biobränsledrift påbörjas 2020
och kapaciteten stiger till 24000 bilar/år (motsv. 80 % av
nybilsförsäljningen 2015) till år 2025. De konverterade biohybriderna antas
bli kvar på marknaden i åtta år.
Konvertering av fossilbränsledrivna bilar till laddhybrider påbörjas 2020
och kapaciteten stiger till 6000 bilar/år (motsv 20 % av nybilsförsäljningen
2015) till år 2025. De konverterade laddhybriderna antas bli kvar på
marknaden i åtta år.
Effektivare tillverkningsprocesser, batterier och metallåtervinning tar från
2020 till 2050 helt bort tillverkningsvärdekedjans växthusgasutsläpp samt
minskar metallutarmning, partikelutsläpp och ytanvändning per fordon till
hälften.

10.6.4 Effekter på biltjänster
•
•
•

Biltjänsterna tar 30 procent av privatbilismens trafik från 2015 till 2030 och
40 procent till 2050.
Bilpooler använder ett tvärsnitt av bilflottan 2015 och detta innebär en mix
av biobränsledrivna och elbilar från 2030.
Från 2015 har bilpooler hela biltjänstmarknaden315 men självkörande
elbilar kommer in på marknaden år 2020 och ökar linjärt till 30 procent av
biltjänstmarknaden till 2030 och tar ytterligare 60 procent till 2050.
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10.6.5 Effekter på busstrafik
•
•
•
•
•
•
•

Dubblerat bussåkande från 2015 till 2030 och 2,5 gånger större från 2015
till 2050.
2015: 90 procent dieselbussar och 10 procent biobränsledrivna bussar.
2020: 100 procent biobränsledrivna bussar.
2025: 50 procent biobränsledrivna bussar och 50 % eldrivna.
2030: 100 procent eldrivna bussar.
Bussarnas växthusgasutsläpp minskar från 0,76 till 0 kg CO2/km från 2015
till 2030.
Både diesel- och biobränsledrivna bussar antas under hela perioden
använda 4,5 kWh/km och elbussar 0,9 kWh/km.

10.6.6 Effekter på cykling/gång
•

Fyrfaldigande av cykling/gång till 2030 jämfört med 2015 och
femfaldigande till 2050. Hälften av detta antas bli elcykling.

10.6.7 Utsläppskompensering utanför transportsektorn
•
•
•
•

Alla bränsle- och elsystem globalt antas bli helt fosssilfria genom en linjär
minskning från år 2020 till år 2050 då hela världen bör ha nått fossilfrihet
för att med tillfredsställande marginal kunna nå Parisavtalets mål.
Förnybar el (främst i form av vindel) i Sverige och inom EU antas växa minst
i takt med elfordonen som därför antas köras på vindel.
Vindelens utsläpp antas minskas linjärt till noll till år 2030.
Biokol och Carbon Capture and Storage (CCS) tar bort eventuella
kvarvarande svenska och europeiska utsläpp av växthusgaser från år 2030
och framåt. Detta bedöms, precis som i scenario 2, kosta 1500 kr per ton
infångad koldioxid.
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basprognoser 2016-04-01. (2016:059).
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Kapitel 11. Scenariesimuleringsresultat
Här redovisas resultaten från simuleringar för Småland och Blekinge 2015-2050.
Sammanfattning av detta kapitel:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Scenario 1 – Styrmedel. Inga nya satsningar.
Scenario 1 – Transport- och bilflotteeffekter. Dagens
transportökningstrend kan ej brytas, bilberoendet består, de sista
fossilbränsledrivna fordonen försvinner först 2045.
Scenario 1 - Hållbarhetseffekter. Laddbara och förnybart drivna bilar blir
nästan dubbelt så många (ca. 200000 respektive ca. 400000 bilar) än som kan
anses säkert ur ett resursperspektiv, växthusgasutsläppen och ytanvändningen
minskar med två tredjedelar men först till 2050, partikelutsläpp minskar med
en tredjedel, döda och skadade förblir oförändrade. Totala samhällskostnaden
för Småland och Blekinge blir 228 miljarder kr.
Scenario 2 – Styrmedel. Kraftfulla nya satsningar, främst för minskat
transportbehov och för en hållbarhetsomställning i val av transportlösning.
Scenario 2 – Transport- och bilflotteeffekter. Dagens
transportökningstrend bryts, privatbilsberoendet minskar med 20 procent till
2050 och fossilbränsledrivna fordon försvinner till 2030.
Scenario 2 - Hållbarhetseffekter. Laddbara bilar håller sig inom
resursbegränsningarna (ca. 75000 bilar) medan förnybart drivna bilar
fortfarande blir nästan dubbelt så många (ca. 300000 bilar) som den säkra
nivån, växthusgasutsläppen och ytanvändningen minskar med 75-80 procent,
partikelutsläppen och döda och skadade med cirka 20 procent. Totala
samhällskostnaden för Småland och Blekinge blir 142 miljarder kr.
Scenario 3 – Styrmedel. Ännu kraftfullare nya satsningar än i scenario 2 för
såväl minskat transportbehov och hållbarhetsomställning i val av
transportlösning som för effektivisering av tillverkningskedjan.
Scenario 3 – Transport- och bilflotteeffekter. Dagens
transportökningstrend bryts, privatbilsberoendet halveras till 2050,
fossilbränsledrivna fordon försvinner till 2030.
Scenario 3 - Hållbarhetseffekter. Laddbara och förnybart drivna bilar blir
cirka 150000 respektive 75000 bilar (inom resursbegränsningarna),
växthusgasutsläppen, ytanvändningen och partikelutsläppen minskar med 7595 procent, döda och skadade med cirka 20 procent. Totala
samhällskostnaden för Småland och Blekinge blir 138 miljarder kr.

180 VÄGVAL 2030. Färdplan för snabbomställning till HÅLLBARA persontransporter

11.1 Resultat scenario 1 - Fossilberoende 2030 (referens)
Här redovisas och kommenteras simuleringsresultaten för scenario 1.

11.1.1 Persontransporttjänsterna och bilflottan

Utan motverkande styrmedel fortsätter persontransportbehovet att öka under
hela simuleringsperioden och under de givna förutsättningarna tar biltjänsterna
(främst bilpooler och självkörande bilar) upp hela denna ökning (Figur 33).

Privatbil Trp = Bil som huvudfärdmedel, BilTjst Trp = Kompletterande biltjänster.

Figur 33. Persontransportarbete enligt scenario 1 – 2015-2050 (miljarder
persontransportkm/år).

Bilflottan planar trots detta ut under samma period (Figur 34) vilket beror på
att varje biltjänstbil i enlighet med beräkningsantagandena minskar det totala
bilbehovet med två till tre bilar. Samtidigt ersätts de fossilbränsledrivna bilarna
trots försäljningsstoppet 2030 först 2045 till fullo av biobränsledrivna bilar och
laddbara bilar. Detta beror på den 15-åriga fördröjning som bilarnas
uppehållstid på marknaden utgör. Elbilar och biltjänstbilar (också de
huvudsakligen elbilar efter 2030) blir tillsammans nästan 200000 bilar, vilket
blir betydligt mer än vad som här bedöms vara lämpligt med tanke på de
globala litiumbegränsningarna enligt ovanstående resonemang (se 10.2.5 ovan).
De biobränsledrivna bilarna blir cirka 370000, vilket kräver att mer än den
ovan beskrivna framtida teoretiska biobränslepotentialen på cirka 330000 bilar
behöver nyttjas.
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FBil = Fossildrivna privatbilar, BioTot = Biodrivna privatbilar, ElTot = Laddbara privatbilar, BilTjst = Biltjänstbilar (ffa elbilar).

Figur 34. Bilflottans sammansättning enligt scenario 1 – 2015-2050 (bilar i tusental).
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11.1.2 HP 1 & 2: Växthusgasutsläpp

I linje med hur bilflottans sammansättning utvecklas försvinner de
fossilbränsledrivna privatbilarnas växthusgasutsläpp i användningsfasen först
2045 och framförallt de biobränsledrivna privatbilarnas kvarvarande
växthusgasutsläpp leder till att cirka 10 procent av växthusgasutsläppen
fortfarande är kvar 2050 (Figur 35, överst). Fossilberoendet bryts alltså inte
helt ens i användningsfasen.
När resten av livscykelfaserna (framförallt från utvinning till distribution) läggs
till så ökar växthusgasutsläppen med 50-100 procent (Figur 35, mitten). Även
då är det framförallt biobränsledrivna bilar som bidrar med den största delen
av ökningen, men denna gång från tillverkningskedjan.
En totaljämförelse mellan de olika transportlösningarnas västhusgasutsläpp
visar tydligt att bilarna står för den största andelen. I detta scenario nås
fossilfrihet inte ens till år 2050 (Figur 35, nederst).
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FBil = Fossildrivna privatbilar, BioTot = Biodrivna privatbilar, ElTot = Laddbara privatbilar, BilTjst = Biltjänstbilar (ffa elbilar).

Figur 35. Växthusgasutsläpp enligt scenario 1 – 2015-2050 (ton CO2-ekivalenter/år).
Utsläpp från bilarnas användningsfas (överst), från bilarna totalt (inkl. utvinning till
distribution, användning och avfallshantering) (mitten) samt totalt från
persontransporterna totalt (inkl. från bilar, bussar och cykling/gång men utan
koldioxidinfångning (CO2-reduktion)) (nederst).

184 VÄGVAL 2030. Färdplan för snabbomställning till HÅLLBARA persontransporter

11.1.3 HP1 & 2: Partikelutsläpp

Partikelutsläpp från bilarnas användningsfas påverkas knappt av omställningen
från fossilbränsledrivna till biobränsledrivna och laddbara bilar (Figur 36,
överst). Detta beror framförallt på att biobränsledrivna bilar, som dominerar
efter omställningen, släpper ut i stort sett lika mycket partiklar.
När resten av bilarnas livscykelfaser inkluderas tillkommer en ansenlig mängd
partikelutsläpp (framförallt från utvinningsfasen till distributionsfasen i
bilarnas tillverkningskedja) och även om omställningen till biobränsledrift och
laddbara bilar minskar utsläppen något så hamnar slutsiffran på nästan tre
gånger så mycket partikelutsläpp som från enbart användningsfasen (Figur 36,
mitten)316.
Totaljämförelsen av de olika transportlösningarnas partikelutsläpp visar att
bilarna släpper ut i särklass mest jämfört med de andra transportlösningarna
(Figur 36, nederst).
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FBil = Fossildrivna privatbilar, BioTot = Biodrivna privatbilar, ElTot = Laddbara privatbilar, BilTjst = Biltjänstbilar (ffa elbilar).

Figur 36. Partikelutsläpp enligt scenario 1 – 2015-2050 (kg PM10/år). Utsläpp från
bilarnas användningsfas (överst), från bilarna totalt (inkl. utvinning till distribution,
användning och avfallshantering) (mitten) samt från persontransporterna totalt (inkl.
totalt från bilar, bussar och cykling/gång) (nederst).
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11.1.4 HP3: Påverkad naturyta

Omställningen från fossilbränsledrivna till biobränsledrivna och laddbara bilar
leder till en minskning med cirka 80 procent av påverkan på naturyta från
bilarnas användningsfas (Figur 37, överst). Den kvarvarande användningen av
naturyta kopplas främst till de biobränsledrivna bilarna. De laddbara bilarnas
andel är nästan försumbar i användningsfasen.
Med bilarnas alla livscykelfaser inkluderade ökas ytanvändningen för att vid
2050 nå dubbel nivå (framförallt kommer detta från utvinningsfasen till
distributionsfasen i bilarnas tillverkningskedja) och det är de laddbara och
biobränsledrivna fordonen som bidrar mest till denna ökning (Figur 37, mitten).
Jämförs alla transportlösningars totala ytanvändning framstår det tydligt att
bilar bidrar mest (Figur 37, nederst).
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FBil = Fossildrivna privatbilar, BioTot = Biodrivna privatbilar, ElTot = Laddbara privatbilar, BilTjst = Biltjänstbilar (ffa elbilar).

Figur 37. Påverkad naturyta enligt scenario 1 – 2015-2050 (km2). Påverkad naturyta från
bilarnas användningsfas (överst), från bilarna totalt (inkl. utvinning till distribution,
användning och avfallshantering) (mitten) samt från persontransporterna totalt (inkl.
totalt för bilarna, bussarna och cykling/gång) (nederst).
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11.1.5 HP4: Döda och skadade

Antalet döda och skadade kopplat till bilarnas användningsfas är i stort
oförändrat under hela omställningen av bilflottan (Figur 38, överst) och följer i
stort partikelutsläppens utveckling (Figur 36). Detta beror på att
utsläppsrelaterade dödsfall främst har kopplats till partikelutsläpp i denna
studie. På grund av den samlade utsläppsbilden blir dödsfallen fler än de som
kan relateras till enbart trafiken.
Med resten av bilarnas livscykelfaser inkluderade ökar dödsfallen och skadorna
något (framförallt kopplat till partikelutsläpp från utvinningsfasen till
distributionsfasen i bilarnas tillverkningskedja) och slutsiffran hamnar på något
högre antal dödsfall och skador jämfört med för enbart användningsfasen (Figur
38, mitten).
En totaljämförelse av de olika transportlösningarna visar, i linje med vad som
gällde för partikelutsläpp, att även dödsfall och skador främst kan kopplas till
bilar och är nästan försumbart för de andra transportlösningarna (Figur 38,
nederst).
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FBil = Fossildrivna privatbilar, BioTot = Biodrivna privatbilar, ElTot = Laddbara privatbilar, BilTjst = Biltjänstbilar (ffa elbilar).

Figur 38. Döda och allvarligt skadade enligt scenario 1 – 2015-2050 (personer/år). Döda
och allvarligt skadade från bilarnas användningsfas (överst), från bilarna totalt (inkl.
utvinning till distribution, användning och avfallshantering) (mitten) samt från
persontransporterna totalt (inkl. totalt för bilarna, bussarna och cykling/gång) (nederst).
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11.1.6 Kostnad – samhälle

För Småland och Blekinge ökar den årliga nettosamhällskostnaden kopplad till
de utvalda kostnads- och intäktsparametrarna något under
simuleringsperioden (Figur 39). Bränsleskatteintäkten minskar till cirka en
femtedel av sitt ursprungliga värde i och med att bensinskatten på de
fossilbränsledrivna bilarna antas ersättas av en betydligt lägre skatt (i nivå med
dagens) på el och förnybara bränslen. Detta bortfall motverkas delvis av att
jobbintäkten ökar cirka fem gånger samt av att västhusgaskostnaderna och
kostnaderna för döda och skadade minskar. Nettokostnaden är 6,2 miljarder
kr/år för år 2015 och 6,8 miljarder kr/år för år 2050. Den samlade
nettokostnaden över hela simuleringsperioden blir då cirka 228 miljarder kr317.

CO2-Kostn = kostn för klimatförändr, DödaKostn = kostn för döda och skadade, Jobbintäkt = Direkt/indirekt intäkt

Figur 39. Viktiga samhällskostnader och intäkter enligt scenario 1 – 2015-2050 (MSEK/år).
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11.2 Resultat scenario 2 - Fossiloberoende 2030

Här redovisas och kommenteras simuleringsresultaten för scenario 2.

11.2.1 Persontransporttjänsterna och bilflottan

De kraftfulla styrmedlen förmår både stabilisera persontransportbehovet och
överföra cirka 20 procent av detsamma från privatbil till de alternativa
transportlösningarna (Figur 40).

Privatbil Trp = Bil som huvudfärdmedel, BilTjst Trp = Kompletterande biltjänster.

Figur 40. Persontransportarbete enligt scenario 2 – 2015-2050 (miljarder
persontransportkm/år).

Eftersom transportbehovet för privatbilar minskar och biltjänster (som kräver
färre bilar för samma transportvolym) ökar kan bilflottan minskas med cirka 20
procent (Figur 41). Samtidigt ersätts de fossilbränsledrivna bilarna till 2030.
Detta beror på tidigare försäljningsstopp (2025), konvertering till drift med
biobränsle och till laddhybrider från 2020 samt förtida utskrotning från 2025.

FBil = Fossildrivna privatbilar, BioTot = Biodrivna privatbilar, ElTot = Laddbara privatbilar, BilTjst = Biltjänstbilar (ffa elbilar).

Figur 41. Bilflottans sammansättning enligt scenario 2 – 2015-2050 (bilar i tusental).
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De olika biobränsledrivna och laddbara fordonens utveckling visas i mer detalj i
Figur 42. Elbilar och biltjänstbilar (också de elbilar efter 2030) blir tillsammans
drygt 100000 – i nivå med vad som är lämpligt med tanke på de globala
litiumbegränsningarna. De biobränsledrivna bilarna blir cirka 300000, vilket är
färre än i scenario 1, men det kräver ändå att nästan hela den framtida
teoretiska biobränslepotentialen (cirka 330000 bilar) behöver nyttjas under en
stor del av simuleringsperioden.

Biobil = Förnybart drivna bilar, C BioH = konverterade biohybrider, PHEV = laddhybrider, C PHEV = konverterade laddhybrider

Figur 42. Förnybart drivna och laddbara bilar enligt scenario 2 – 2015-2050 (i tusental).

11.2.2 HP 1 & 2: Växthusgasutsläpp

De fossilbränsledrivna privatbilarnas växthusgasutsläpp försvinner i
användningsfasen till 2030. Däremot leder framförallt de biobränsledrivna
privatbilarnas kvarvarande växthusgasutsläpp till att cirka 15 procent av
växthusgasutsläppen fortfarande är kvar till 2050 (Figur 43, överst). Detta
ligger i nivå med tidigare utredningars mål om fossiloberoende men gäller
endast för användningsfasen. När resten av livscykelfaserna läggs till ökar och
minskar växthusgasutsläppen märkbart i flera intervall (Figur 43, mitten). Först
sker en ökning under de fossilbränsledrivna fordonens utfasningstid fram till
2030. Detta beror framförallt på påskyndad nyproduktion av biobränsledrivna
och laddbara bilar för att ersätta de förtidsutskrotade. Från 2030 kommer
därefter en kort period med minskade utsläpp på grund av att de bilar som
nyligen ersatt de utskrotade bilarna inte behöver ersättas på några år.
Konstruktionen av nya bilar för att ersätta de som konverterades fram till 2030
leder sedan till ökade utsläpp under cirka åtta år. Nästa stora
utsläppsminskning blir runt 2045 när de relativt sett färre nya bilar som köptes
runt 2030 ska ersättas av nya. Även här är det de biobränsledrivna bilarna som
bidrar mest med utsläpp, men denna gång från tillverkningskedjan. En
totaljämförelse mellan de olika transportlösningarnas växthusgasutsläpp visar
att bilar står för den största andelen. En utveckling enligt detta scenario skulle
kräva mycket koldioxidinfångning för att säkra fossilfrihet från 2030 (Figur 43,
nederst), framförallt under den nya bilflottans uppbyggnadsfas efter år 2030.
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FBil = Fossildrivna privatbilar, BioTot = Biodrivna privatbilar, ElTot = Laddbara privatbilar, BilTjst = Biltjänstbilar (ffa elbilar).

Figur 43. Växthusgasutsläpp enligt scenario 2 – 2015-2050 (ton CO2-ekivalenter/år).
Utsläpp från bilarnas användningsfas (överst), från bilarna totalt (inkl. utvinning till
distribution, användning och avfallshantering) (mitten) samt totalt från
persontransporterna totalt (inkl. från bilar, bussar och cykling/gång, samt
koldioxidinfångning (CO2-reduktion)) (nederst).
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11.2.3 HP1 & 2: Partikelutsläpp

Partikelutsläppen från bilarnas användningsfas minskar något av omställningen
från fossilbränsledrivna till biobränsledrivna och laddbara bilar (Figur 44,
överst). Detta beror mer på att bilflottan minskar i storlek än på att de
biobränsledrivna och laddbara bilarna släpper ut en mindre mängd partiklar.
När resten av bilarnas livscykelfaser inkluderas tillkommer en ansenlig mängd
partikelutsläpp, framförallt från utvinningsfasen till distributionsfasen i
bilarnas tillverkningskedja (Figur 44, mitten). Partikelutsläppens svängningar
är visserligen större men de följer trenden som sågs för växthusgasutsläpp och
kan kopplas till motsvarande svängningar i nytillverkningen av
biobränsledrivna och laddbara bilar. Vid simuleringens slut 2050 ligger
partikelutsläppen från bilarnas totala livscykel på ungefär dubbla nivån jämfört
med vad som härrör enbart från användningsfasen.
En totaljämförelse av de olika transportlösningarnas partikelutsläpp ger att
bilar släpper ut i särklass mest jämfört med de andra transportlösningarna
(Figur 44, nederst).
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FBil = Fossildrivna privatbilar, BioTot = Biodrivna privatbilar, ElTot = Laddbara privatbilar, BilTjst = Biltjänstbilar (ffa elbilar).

Figur 44. Partikelutsläpp enligt scenario 2 – 2015-2050 (kg PM10/år). Partikelutsläpp från
bilarnas användningsfas (överst), från bilarna totalt (inkl. utvinning till distribution,
användning och avfallshantering) (mitten) samt från persontransporterna totalt (inkl.
totalt för bilarna, bussarna och cykling/gång) (nederst).
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11.2.4 HP3: Påverkad naturyta

Omställningen från fossilbränsledrivna till biobränsledrivna och laddbara bilar
leder till en minskning med cirka 80 procent av påverkan på naturyta från
bilarnas användningsfas (Figur 45, överst). Den kvarvarande användningen av
naturyta kopplas främst till de biobränsledrivna bilarna. De laddbara bilarnas
andel är nästan försumbar.
Med alla livscykelfaser inkluderade ökar ytanvändningen väsentligt (framförallt
kommer detta från utvinningsfasen till distributionsfasen i bilarnas
tillverkningskedja). Dessutom ses regelbundna svängningar i ytanvändningen,
precis som för växthusgas- och partikelutsläpp. Både de laddbara och de
biobränsledrivna bilarna bidrar till den ökade ytanvändningen (Figur 45,
mitten).
Jämförs alla transportlösningars totala ytanvändning framgår det tydligt att
bilar bidrar mest. (Figur 45, nederst).
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FBil = Fossildrivna privatbilar, BioTot = Biodrivna privatbilar, ElTot = Laddbara privatbilar, BilTjst = Biltjänstbilar (ffa elbilar).

Figur 45. Påverkad naturyta enligt scenario 2 – 2015-2050 (km2). Påverkad naturyta från
bilarnas användningsfas (överst),från bilarna totalt (inkl. utvinning till distribution,
användning och avfallshantering) (mitten) samt från persontransporterna totalt (inkl.
totalt för bilarna, bussarna och cykling/gång) (nederst).
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11.2.5 HP4: Döda och skadade

Antalet döda och skadade kopplat till bilarnas användningsfas är i stort
oförändrat under hela omställningen av bilflottan (Figur 46, överst) och följer i
stort partikelutsläppens utveckling (Figur 44). Detta beror på att
utsläppsrelaterade dödsfall främst har kopplats till partikelutsläpp i denna
studie. På grund av den samlade utsläppsbilden blir dödsfallen fler än de som
kan relateras enbart till trafiken.
Med resten av bilarnas livscykelfaser inkluderade ökar antalet dödsfall och
skador något (framförallt kopplat till partikelutsläpp från utvinningsfasen till
distributionsfasen i bilarnas tillverkningskedja). Motsvarande svängningar som
för partikelutsläppen och de andra hållbarhetseffekterna ses också här (Figur
46, mitten). Även om omställningen till biobränsledrift och laddbara bilar
minskar problemet något så hamnar slutsiffran på något högre antal dödsfall
och skador jämfört med för enbart användningsfasen.
En totaljämförelse av de olika transportlösningarna visar, i linje med vad som
gällde för partikelutsläpp, att även antalet dödsfall och skador främst kan
kopplas till bilar och är nästan försumbart för de andra transportlösningarna
(Figur 46, nederst).
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FBil = Fossildrivna privatbilar, BioTot = Biodrivna privatbilar, ElTot = Laddbara privatbilar, BilTjst = Biltjänstbilar (ffa elbilar).

Figur 46. Döda och allvarligt skadade enligt scenario 2 – 2015-2050 (personer/år). Döda
och allvarligt skadade från bilarnas användningsfas (överst), från bilarna totalt (inkl.
utvinning till distribution, användning och avfallshantering) (mitten) samt
persontransporterna totalt (inkl. totalt för bilarna, bussarna och cykling/gång) (nederst).
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11.2.6 Kostnad – samhälle

För Småland och Blekinge minskar den årliga nettosamhällskostnaden kopplad
till de utvalda kostnads- och intäktsparametrarna med cirka två tredjedelar
under simuleringsperioden och samma svängningar som hos de olika
hållbarhetseffekterna skymtar även för samhällskostnaden (Figur 47).
Bränsleskatteintäkten minskar som i scenario 1 till cirka en femtedel av sitt
ursprungliga värde i och med att bensinskatten på de fossilbränsledrivna
bilarna antas ersättas av en betydligt lägre skatt (i nivå med dagens) på el och
förnybara bränslen. Detta bortfall motverkas av att jobbintäkten ökar cirka fem
gånger samt av att växthusgaskostnaderna minskar kraftigt och kostnaderna för
döda och skadade minskar lite grann. Som i scenario 1 är nettokostnaden 6,2
miljarder kr/år för år 2015. Här i scenario 2 blir den 1,9 miljarder kr/år för år
2050. Den samlade nettokostnaden över hela simuleringsperioden blir då cirka
142 miljarder kr för scenario 2318 vilket innebär en minskning med cirka en
tredjedel jämfört med scenario 1.

CO2-Kostn = kostn för klimatförändr, DödaKostn = kostn för döda och skadade, Jobbintäkt = Direkt/indirekt intäkt

Figur 47. Viktiga samhällskostnader och intäkter enligt scenario 2 – 2015-2050 (MSEK/år).
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11.3 Resultat scenario 3 - Fossilfritt 2030 och mot hållbarhet
2050
Här redovisas och kommenteras simuleringsresultaten för scenario 3.

11.3.1 Persontransporttjänsterna och bilflottan

Persontransportbehovet stabliseras och cirka hälften av detsamma överförs
från privatbil till de alternativa transportlösningarna (Figur 48).

Privatbil Trp = Bil som huvudfärdmedel, BilTjst Trp = Kompletterande biltjänster.

Figur 48. Persontransportarbete enligt scenario 3 – 2015- 2050 (miljarder persontransportkm/år).

Eftersom transportbehovet med privatbilar minskar mer än i scenario 2 och
eftersom biltjänster ökar mer än i scenario 2 kan bilflottan minska till mindre
än hälften av dagens antal bilar till 2050 (Figur 49). Samtidigt ersätts de fossilbränsledrivna bilarna i tid till 2030. Detta drivs av tidigarelagt försäljningsstopp
(2025), konvertering till hybrider från 2020 samt förtida utskrotning från 2025.

FBil = Fossildrivna privatbilar, BioTot = Biodrivna privatbilar, ElTot = Laddbara privatbilar, BilTjst = Biltjänstbilar (ffa elbilar).

Figur 49. Bilflottans sammansättning enligt scenario 3 – 2015-2050 (bilar i tusental).
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Elbilar och biltjänstbilar (också de elbilar efter 2030) blir tillsammans cirka
150000 – i nivå med vad som är lämpligt med tanke på global litiumtillgång –
och de biobränsledrivna bilarna blir som flest cirka 240000 – inom den
teoretiska biobränslepotentialen på 330000 bilar (Figur 50).

Biobil = Förnybart drivnatbilar, C BioH = konverterade biohybrider, PHEV = laddhybrider, C PHEV = konverterade laddhybrider

Figur 50. Förnybart drivna och laddbara bilar enligt scenario 3 – 2015-2050 (i tusental).

11.3.2 HP 1 & 2: Växthusgasutsläpp

De fossilbränsledrivna privatbilarnas växthusgasutsläpp försvinner i
användningsfasen till 2030. Däremot leder framförallt de biobränsledrivna
privatbilarnas kvarvarande växthusgasutsläpp till att cirka 2 procent av
växthusgasutsläppen fortfarande är kvar till 2050 (Figur 51, överst). Detta är
bättre än tidigare utredningars mål om fossiloberoende men gäller endast för
användningsfasen. När resten av livscykelfaserna läggs till ökar och minskar
växthusgasutsläppen här i scenario 3 i samma intervall som i scenario 2 (Figur
51, mitten). Först sker under de fossilbränsledrivna fordonens utfasningstid
fram till 2030 en utsläppsökning i förhållande till utsläppen från bilarnas
användningsfas. Detta beror framförallt på påskyndad nyproduktion av
biobränsledrivna och laddbara bilar för att ersätta de bilar som skrotats ut i
förtid. Från 2030 kommer därefter en kort period med minskade utsläpp på
grund av att de bilar som nyligen ersatt de utskrotade inte behöver ersättas på
några år. Konstruktionen av nya bilar för att ersätta de som konverterades fram
till 2030 leder sedan till ökade utsläpp under cirka åtta år. Nästa stora
minskning av utsläppen kommer cirka 2045 när de relativt sett färre nya bilar
som köptes runt 2030 ska ersättas av nya. Även här är det framförallt de
biobränsledrivna bilarna som bidrar med den största delen av utsläppen, men
denna gång från tillverkningskedjan. En skillnad mot scenario 2 är att den totala
mängden växthusgasutsläpp här minskas något genom hela simuleringen. Detta
beror på att det i scenario 3 är en mindre och minskande bilflotta som ska
upprätthållas genom kontinuerlig nyproduktion och därtill kopplade utsläpp
minskas i motsvarande mån. En totaljämförelse mellan de olika
transportlösningarnas växthusgasutsläpp visar att bilar dominerar, om än
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mindre än i scenario 1 och 2 (Figur 51, nederst). En utveckling enligt scenario 3
kräver fortfarande viss koldioxidinfångning för att säkra fossilfrihet från 2030,
framför allt 2030-2036.

FBil = Fossildrivna privatbilar, BioTot = Biodrivna privatbilar, ElTot = Laddbara privatbilar, BilTjst = Biltjänstbilar (ffa elbilar).

Figur 51. Växthusgasutsläpp enligt scenario 3 – 2015-2050 (ton CO2-ekvivalenter/år).
Utsläpp från bilarnas användningsfas (överst), från bilarna totalt (inkl. utvinning till
distribution, användning och avfallshantering) (mitten) samt från persontransporterna
totalt (inkl totalt för bilarna, bussarna, cykling/gång och avdrag för koldioxidinfångning
(CO2-reduktion)) (nederst).
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11.3.3 HP1 & 2: Partikelutsläpp

Partikelutsläppen från bilarnas användningsfas minskar mer än i scenario 2
under omställningen från fossilbränsledrivna till biobränsledrivna och laddbara
bilar (Figur 52, överst). Detta beror på att bilflottan minskar mer än i scenario 2.
När resten av bilarnas livscykelfaser inkluderas tillkommer en ansenlig mängd
partikelutsläpp, framförallt från utvinningsfasen till distributionsfasen i
bilarnas tillverkningskedja (Figur 52, mitten). Partikelutsläppens svängningar
följer trenden som sågs för växthusgasutsläppen och kan kopplas till
motsvarande svängningar i nytillverkningen av biobränsledrivna och laddbara
bilar. Vid simuleringens slut 2050 ligger partikelutsläppen från bilarnas totala
livscykel som i scenario 2 på ungefär dubbla nivån jämfört med vad som härrör
enbart från användningsfasen.
En totaljämförelse av de olika transportlösningarnas partikelutsläpp ger även
här att bilar släpper ut i särklass mest jämfört med de andra
transportlösningarna (Figur 52, nederst).
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FBil = Fossildrivna privatbilar, BioTot = Biodrivna privatbilar, ElTot = Laddbara privatbilar, BilTjst = Biltjänstbilar (ffa elbilar).

Figur 52. Partikelutsläpp enligt scenario 3 – 2015-2050 (kg PM10/år). Partikelutsläpp från
bilarnas användningsfas (överst), från bilarna totalt (inkl. utvinning till distribution,
användning och avfallshantering) (mitten) samt från persontransporterna totalt (inkl.
totalt för bilarna, bussarna och cykling/gång) (nederst).
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11.3.4 HP3: Påverkad naturyta

Omställningen från fossilbränsledrivna till biobränsledrivna och laddbara bilar
leder till en minskning med cirka 70 procent av påverkan på naturyta från
bilarnas användningsfas (Figur 53, överst). Den kvarvarande användningen av
naturyta kopplas främst till de biobränsledrivna bilarna medan de laddbara
bilarnas andel av detta är betydligt mindre.
Precis som i scenario 2 ökar ytanvändningen väsentligt när en helhetsbild med
bilarnas alla livscykelfaser visas (framförallt kommer denna ökning från
utvinningsfasen till distributionsfasen i bilarnas tillverkningskedja). Dessutom
ses samma svängningar i ytanvändningen som för växthusgasutsläppen och
partikelutsläppen. Både de laddbara och de biobränsledrivna bilarna bidrar till
den ökade ytanvändningen (Figur 53, mitten).
I en jämförelse över alla transportlösningars totala ytanvändning framstår det
också här tydligt att bilar bidrar mest (Figur 53, nederst).
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FBil = Fossildrivna privatbilar, BioTot = Biodrivna privatbilar, ElTot = Laddbara privatbilar, BilTjst = Biltjänstbilar (ffa elbilar).

Figur 53. Påverkad naturyta enligt scenario 3 – 2015-2050 (km2). Påverkad naturyta från
bilarnas användningsfas (överst), från bilarna totalt (inkl. utvinning till distribution,
användning och avfallshantering) (mitten) samt från persontransporterna totalt (inkl.
totalt för bilarna, bussarna och cykling/gång)) (nederst).
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11.3.5 HP4: Döda och skadade

Antalet döda och skadade kopplat till bilarnas användningsfas nästan halveras i
detta scenario under omställningen av bilflottan (Figur 54, överst) och följer i
stort partikelutsläppens utveckling (Figur 52). Detta beror på att de
utsläppsrelaterade dödsfallen främst har kopplats till partikelutsläpp i denna
studie. På grund av den samlade utsläppsbilden blir dödsfallen fler än de som
kan relateras enbart till trafiken även i detta scenario.
Med resten av bilarnas livscykelfaser inkluderade ökar antalet dödsfall och
skador något (framförallt kopplat till partikelutsläpp från utvinningsfasen till
distributionsfasen i bilarnas tillverkningskedja). Motsvarande svängningar som
för partikelutsläppen och de andra hållbarhetseffekterna ses också här (Figur
54, mitten). Även om omställningen till biobränsledrift och laddbara bilar
minskar problemet något hamnar slutsiffran, som för scenario 2, på nästan
dubbelt så många dödsfall och skador jämfört med för enbart användningsfasen.
En totaljämförelse av de olika transportlösningarna visar, i linje med vad som
gällde för partikelutsläppen och innan detta scenarios ökning av cykling och
gång slår igenom, att även dödsfall och skador främst kan kopplas till bilar och
är nästan försumbart för de andra transportlösningarna (Figur 54, nederst). Det
är troligt att ännu kraftfullare trafiksäkerhetsinsatser för cyklister och
gångtrafikanter än de som har skisserats i detta scenario kommer att behövas
för att hålla nere olyckstalen i framtiden.

VÄGVAL 2030. Färdplan för snabbomställning till HÅLLBARA persontransporter

209

FBil = Fossildrivna privatbilar, BioTot = Biodrivna privatbilar, ElTot = Laddbara privatbilar, BilTjst = Biltjänstbilar (ffa elbilar).

Figur 54. Döda och allvarligt skadade enligt scenario 3 – 2015-2050 (personer/år). Döda
och allavarligt skadade från bilarnas användningsfas (överst), från bilarna totalt (inkl.
utvinning till distribution, användning och avfallshantering) (mitten) samt från
persontransporterna totalt (inkl. totalt för bilarna, bussarna och cykling/gång) (nederst).
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11.3.6 Kostnad – samhälle

För Småland och Blekinge minskas den årliga nettosamhällskostnaden kopplad
till de utvalda kostnads- och intäktsparametrarna med mer än två tredjedelar
under simuleringsperioden och samma svängningar som hos de olika
hållbarhetseffekterna ses även för samhällskostnaden (Figur 55).
Bränsleskatteintäkten minskar som i scenario 1 och 2 till cirka en femtedel av
sitt ursprungliga värde i och med att bensinskatten på de fossilbränsledrivna
bilarna antas ersättas av en betydligt lägre skatt (i nivå med dagens) på el och
förnybara bränslen. Detta bortfall motverkas av att jobbintäkten ökar cirka fem
gånger samt av att växthusgaskostnaderna och kostnaderna för döda och
skadade minskar. Som i scenario 1 och 2 är nettokostnaden 6,2 miljarder/år kr
för år 2015. Här i scenario 3 blir den 1,7 miljarder kr/år för år 2050. Den
samlade nettokostnaden över hela simuleringsperioden blir då 138 miljarder
kr319 vilket är en minskning med mer än en tredjedel jämfört med scenario 1.

CO2-Kostn = kostn för klimatförändr, DödaKostn = kostn för döda och skadade, Jobbintäkt = Direkt/indirekt intäkt

Figur 55. Viktiga samhällskostnader och intäkter enligt scenario 3 – 2015-2050 (MSEK/år).
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11.4 Vad tillförde scenariesimuleringarna färdplansarbetet?
Här sammanfattas hur scenariesmuleringarna bidrog till färdplanen.

11.4 1 Transporttjänsterna och bilflottan

Scenario 3 pekar på att transportarbetet totalt sett borde kunna stabiliseras och
privatbilismen minst halveras till 2050. Dock kräver detta fokus på
transportsnål samhällsplanering och stöd till samåkning och trafiköverföring
från privatbilism till biltjänster (bildelning, bilpooler och självkörande
elbilstaxi), buss och cykling/gång. Eventuellt kan biltjänster och cykling/gång
behöva ökas tidigare så att bilflottan också kan minskas tidigare. Detta eftersom
de biobränsledrivna fordonen även i scenario 3 hamnar nära det teoretiska
maxantalet på 330000 runt år 2030 när de fossilbränsledrivna bilarna fasas ut.

11.4.2 HP1&2: Växthusgasutsläpp och partikelutsläpp

Växthusgasutsläppen under användningsfasen drevs i scenario 3 ner till nära
noll. Den i samma scenario ökade effektiviseringen av tillverkningskedjor och
avfallshantering förmådde bara minska partikelutsläppen något och inte helt ta
bort växthusgasutsläppen i dessa värdekedjelivscykelfaser. Det verkar alltså
behövas ännu kraftigare effektiviseringsåtgärder, snabbare minskning av
växthusgasutsläpp samt koldioxidinfångning i globala värdekedjor.

11.4.4 HP3: Påverkad naturyta
Övergången från fossilbränsledrivna till fossilfritt drivna system gick olika fort i
de olika scenarierna men i vart och ett av dem sjönk ytanvändningen ändå
väsentligt. Detta verkar alltså ha blivit tillräckligt hanterat i alla scenarier.

11.4.5 HP4: Döda och skadade

Det faktum att inget av scenarierna förmådde minska partikelutsläppen mer än
maximalt med hälften (scenario 3) ledde till att antalet döda och skadade på
grund av utsläpp också stannade kvar på en otillfredsställande hög nivå med
både kvarvarande mänskligt lidande och samhällskostnader till följd. Detta är
ännu en anledning, förutom partikelutsläppens negativa miljöpåverkan, till att
sätta in kraftfullare effektiviseringsåtgärder över hela värdekedjelivscykeln.
Dessutom kan kraftfullare åtgärder behövas för att öka cyklisternas säkerhet.

11.4.2 Kostnad – samhälle

För Småland och Blekinge visade sig scenario 1 (referensscenariet) kopplat till
de utvalda kostnads- och intäktsparametrarna över hela simuleringsperioden
vara dyrast för samhället (228 miljarder kr) medan scenario 2 och 3 blev 86
miljarder kr respektive 90 miljarder kr billigare (Figur 56). En utveckling enligt
scenario 3 borde alltså för Sverige som helhet, som har tio gånger större
bilflotta och befolkning, motsvara en besparing på cirka 900 miljarder kr under
samma period. I kombination med det tilltänkta bonus-malus-fokuset i
styrmedelspaketet där stöd och skatter tar ut varandra innebär detta troligen
att scenario 3:s styrmedel med god marginal blir självfinansierande (Figur 57).
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Figur 56. Scenariernas samhällskostnader. Hur minimala åtgärder (Sc. 1) ökar samhällets
årliga kostnader, hur en fossiloberoendesatsning (Sc. 2) minskar dem och hur de mest
ambitiösa studerade åtgärderna (Sc. 3) minskar dem än mer.
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Figur 57. Scenarierna i förhållande till kostnads- och intäktsparametrar för samhället. Hur
det mest ambitiösa scenarie 3 ger stora årliga kostnadsminskningar medan det minst
ambitiösa scenario 1 ökar de årliga samhällskostnaderna.

11.5 Rekommenderad färdplan för Småland och Blekinge

Baserat på de gjorda studierna så här långt rekommenderas nedanstående
regionala färdplan (Ruta 14 och Figur 58) som parallellt skissar upp hur utvalda
offentliga satsningar på styrmedel samt näringslivssatsningar på nya produkter
och tjänster ska kunna ge önskvärda effekter för persontransporter, bilflotta
och hållbarhetsindikatorer (se simuleringsresultaten från scenario 3 ovan).
Därefter presenteras hur en kommun kan komma igång med att anpassa den
regionala färdplanen till sina unika förutsättningar (Ruta 15).

VÄGVAL 2030. Färdplan för snabbomställning till HÅLLBARA persontransporter

213

Ruta 14. GreenCharge Färdplan - Ställ om Småland och Blekinge till
2030/2050
Här förklaras och motiveras färdplanens olika delar (se Figur 58 för den tillhörande tidsplanen).
1. Transportsnål samhällsplanering
1.1 Transportsnål kommunal planering. Här ingår förtätning, funktionsblandning av bebyggd
miljö, etc. Att ändra inriktning inom den bebyggda miljön är dock en relativt långsam process
som endast delvis hinner slå igenom till 2030. Detta innebär att det blir desto viktigare att
komma igång snabbt. Det bedöms inte bli dyrare att ändra planeringen på detta sätt. Från ett
samhällsperspektiv kan det till och med bli billigare då mindre vägyta behövs i en tätare stad.
1.2 Infrastruktursatsning på kort sikt. Här ingår laddinfrastruktur för elfordon,
kollektivtrafikvägar, cykelvägar, etc. Med tanke på att infrastruktur för cyklar och bussar är
mycket billigare än bilfokuserad infrastruktur bedöms de flesta av dessa satsningar vara möjliga
att finansiera genom omfördelningar av medel från redan planerade vägsatsningar.
1.3 FoU och investeringsstöd till infrastruktur på lång sikt. Här ingår elvägar, snabbtåg,
hyperloop, etc. Detta är mer kostsamt än den kortsiktiga infrastruktursatsningen och hinner
inte slå igenom fullt ut till 2030 när huvuddelen av växthusgasutsläppsminskningen bör ha ägt
rum. Investeringen förskjuts därför till en senare fas så att snabbare åtgärder inom vägtrafiken
först ska kunna sänka utsläpp och samhällskostnader och delfinansiera den mindre grad av
spårutbyggnad som därefter bedöms nödvändig.
2. Minskat bilberoende
2.1 Bonus-Malus – transporttjänster. Bonussidan stöttar biltjänster (bilpooler, samåkning,
bildelning, självkörande elbilstaxi), kollektivtrafik, cykling och intermodala lösningar.
Malussidan tar in pengar från privatbilism (trängselskatter, parkeringsavgifter, bränsleskatt,
kilometerskatt, etc.). Baserat på erfarenheterna från Norge bör alternativen på bonussidan bli
totalt sett minst 10-20 procent billigare för att ge en beteendeförändring. Vid avstämningar kan
bonus-malus-nivåerna justeras. Detta bedöms kunna bli kostnadsneutralt för stat, regioner och
kommuner om det genomförs synkroniserat på respektive nivå. Dock kan en viss övervikt åt
malussidan motiveras med att den skulle ge ökat utrymme till annat stöd i den här färdplanen.
3. Minskat fossilberoende i bilflottan och dess tillverkningsprocesser
3.1 Bonus-Malus – nybilsförsäljning. Här ingår Bonus till laddbara och förnybart drivna
fordon och Malus till fossilbränsledrivna. Även här bör totalkostnadsskillnaden bli minst 10-20
procent för att en beteendeförändring ska kunna ske. Detta bedöms bli kostnadsneutralt för
staten eller, om malus-sidan ges mer tyngd, kunna hjälpa till att finansiera annat stöd.
3.2 Stöd till konvertering från fossilbränsledrivna till förnybart drivna och laddbara
bilar. Här bör offentligt stöd ges för att snabbt ta fram och sprida konverteringstjänster.
3.3 Stöd till förtida utskrotning av fossilbränsledrivna bilar. Här bör offentligt stöd ges för
att snabbt påskynda utskrotning av fossilbränsledrivna bilar.
3.4 FoU och investeringsstöd till effektivare tillverkning. Här bör offentligt stöd ges för att
snabbt påskynda effektivisering av bilarnas hela tillverkningskedja.
3.5 Stöd till FoU för strategiskt viktiga teknologier för bilflottans hållbarhetsomställning.
Här ingår metallsnåla batterier och bränsleceller, litiumåtervinning, litium ur havsvatten,
elvägar, etc. De flesta av dessa teknologier kommer att ta lång tid att utveckla och slår igenom
först efter 2030. De räknas därför snarare som steg mot full hållbarhet efter att fossilfrihet har
uppnåtts. De bör skalas upp först efter ett antal år när andra mer akuta satsningar är igång.
4. Infångning av växthusgaser
4.1 FoU och investeringsstöd till biokol, CCS, BECCS. Stöd bör ges tidigt för teknologier som
biokol, CCS och BECCS som i framtiden som en sista åtgärd kan minska växthusgashalterna.
5. Avstämningspunkter och omställningsdeadlines
Vart femte år utvärderas styrmedelspaketets effekt och eventuella justeringar görs. Dessutom
föreslås säljstopp för fossilbussar till 2020, för fossilbilar till 2025 och för fossilbränsle till 2030.
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Figur 58. GreenCharge färdplan för Småland och Blekinge. Rekommenderat
styrmedelspaket samt exempel på produkter och tjänster som detta kan gynna.
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Ruta 15. GreenCharge Färdplan – Stöd för kommunal omställning till
2030
1. Övergripande arbetsprocess för omställningen
För att hålla ihop och påskynda det långsiktiga omställningsarbetet i kommunerna
rekommenderas en övergripande samarbetsmodell för multi-intressentplanering. Denna
process leds lämpligen av en extern metodexpert och utförs i fyra steg som upprepas allt
eftersom utvecklingen går framåt320 (figur R15-1):
1.
2.

3.
4.

Kärnteamets ABCD. Metodexperter driver och koordinerar visionsbyggandet. Processen
inleds med att de gör en övergripande ABCD-studie och tar fram en preliminär hållbar
vision som andra intressenter kan utgå ifrån, kritisera och vara med att vidareutveckla.
Intressenters och expertgruppers ABCD. Den preliminära visionen ligger som grund till
förfinande ABCD-studier och informella dialoger inom och mellan andra relevanta
intressenter och expertgrupper inom lämpliga fackområden såsom resursbashantering,
fysisk ytplanering, teknikval och samhälls- och organisationsledning.
Dialog med allmänheten. Kärnteamet stämmer av och förfinar visioner (A), nuläge (B),
lösningar (C) och vägval (D) mot allmänheten.
Beslutsfattande. Beslutsunderlaget sammanställs av kärnteamet och går till beslutsfattare
inom offentlig och privat sektor för framtagande och fastställande av koordinerade
färdplaner för hållbarhetsomställning av transportsystemen.
1. Kärnteamets
ABCD

Visionsbyggande
lett av
Kärnteamet

4. Beslutsfattande
- Riksdag
- Regionledning
- Kommunstyrelse
- Företagsstyrelser
Koordinerade
Färdplaner för
Transport- och energisystemomställning

Hållbarhetsprinciper (HPs)
Hållbart samhälle
Hållbara transportoch energisystem

2. Intressenters och Expertgruppers ABCD:
- Resursbashantering
- Ytplanering
- Teknikval
- Ledning
- etc

3. Dialog
med
allmänheten

Figur R15-1. Multi-intressentplanering för hållbarhetsomställning med FSSD. Hur FSSD kan användas
som gemensam mental modell där Kärnteamets visionskiss av ett hållbart transportsystem inom
hållbarhetsprincipernas ram (1), förfinas via intressenter och experter (2) samt allmänheten (3) och
banar väg för väl förankrade beslut (4) om koordinerade färdplaner för hållbarhetsomställning av
transportsystemen (källa: förenkling av figur 2 från Robèrt et al. 2017).

2. Förslag på åtgärder på den kommunala nivån
Som framgår av den regionala färdplanen (Ruta 14 och Figur 58) är kommunernas omställning
beroende av att många strategiskt viktiga beslut fattas på högre nivå. Ett flertal åtgärder har
kommunerna dock egen rådighet över, ytterligare åtgärder kan förberedas i väntan på sannolika
nationella beslut och kommunerna kan även trycka på för sådana beslut. Kommunerna bör
tillämpa färdplansrapporten i sitt sammanhang och efter sina förutsättningar. Som ett stöd ges
här också exempel på konkreta åtgärder som kommunerna kan genomföra fram till 2030.
Allmänna åtgärder:
• Samordning och samverkan kring mål och planering. Använd processen ovan för att
sätta mål, planera för hållbara transporter och involvera kommuninvånarna parallellt.
• Information och utbildning. Ge utbildningar för kommunpersonal och kommuninvånarna
om hållbara transporter samt informera systematiskt om kommunens omställningsplan.
Specifika åtgärder:
Här nedan (tabell R15-1) ges exempel på specifika omställningsåtgärder fördelade över tid. De
har delats in i uppstart (2015-2020), uppväxling (2020-2025) samt målgång (2025-2030).
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Tabell R15-1. Exempel på mer konkreta kommunala omställningsåtgärder för fossilfrihet till 2030.
Startfas
Uppväxlingsfas
Målgångsfas
2015-2020
2020-2025
2025-2030
1. Fokus
på transportsnål
samhällsplanering

Samhällsplanering. Förtäta
befintlig bebyggelse, prioritera
och utöka cykel-, gång- och
kollektivtrafik framför biltrafik,
sänk hastigheter för bilar i delar
av tätorter, öka funktionsblandning i den bebyggda miljön.
Satsa på trygg cykel- och
gångtrafik (kamera-övervakning,
borttagning av skymmande
vegetation, ökad belysning, etc.).
Initiera hållbar
transportinfrastruktur.
Identifiera lämpliga platser för,
och stötta/finansiera, snabbladdning för elfordon i tätorter
och utmed Europa- och riksvägar,
projektera för biogasmack, byt ut
kommunens bilflotta till el- och/
eller biobränsledrivna bilar. Delta
i utvecklingsprojekt och stötta
långsiktigt hållbar infrastruktur
(tåg, elvägar, eldrivna eller biobränsledrivna båtar och flygplan,
etc.). Ställ krav på leverantörer så
att el och biodrivmedel kommer
från hållbara källor Planera för
och delfinansiera elbusslinjer i
framförallt stadskärnor.

Samhällsplanering. Förtäta
befintlig bebyggelse, prioritera och
utöka cykel-, gång- och
kollektivtrafik framför biltrafik, öka
funktionsblandning i den bebyggda
miljön.

Samhällsplanering.
Fortsätt enligt tidigare.

Gynna hållbar
transportinfrastruktur.
Stötta/finansiera utbyggnad av
snabbladdning för elfordon i
tätorter och utmed Europa-, riks-,
och länsvägar till var 50:e km, samt
komplettera laddningsmöjligheter
allteftersom elbilsflottan växer.
Inför där ev. också snabbladdning
för större elfordon (bussar och
lastbilar). Komplettera drivmedelsanläggningar med tänkbara
kommande drivmedel, t.ex. vätgas.
Ta bort eller omvandla bilvägar som
inte behövs till cykelvägar och/eller
promenadstråk. Kräv att alla bussar
innan 2020 ska drivas av hållbart
framställd el- eller biobränsle.

Gynna hållbar
transportinfrastruktur.
Fortsätt enligt tidigare.

Hållbart parkeringsupplägg.
Samla bilparkeringar i
parkeringshus, gör parkering och
laddning av elbilar och elcyklar
vid trygga kollektivtrafiknoder,
öka parkeringsavgifter för
fossilbränsledrivna bilar.
Bil- och cykelpooler. Stötta och
delfinansiera bilpooler. Öppna
upp kommunens bilflotta för
allmänheten. Delfinansiera cykeluthyrning vid kollektivtrafiknoder och stora arbetsplatser.
Minska bilanvändandet inom
kommunen så att tjänsteresor
görs i första hand med kollektivtrafik och/eller cykel. Inför ev.
trängselskatt i större tätorter.

Hållbart parkeringsupplägg. Se
till att parkeringshus byggs i
tätorter för att ersätta ytkrävande
parkering, exempelvis utmed gator
och torg. Utöka antalet trygga
pendlarparkeringar – med fokus på
kollektivtrafiknoder.
Bil- och cykelpooler.
Fortsätt enligt tidigare.

Hållbart parkeringsupplägg
Fortsätt enligt tidigare.

Gynna alternativ till privatbilen.
Vidta fler åtgärder så att bilen blir
det minst attraktiva färdmedlet, där
det konkurrerar med cykel-, gång-,
och kollektivtrafik.

Gör stadskärnor bilfria
(med undantag för varutransporter och till/från parkeringshus) och dra gränsen
vid kollektivtrafiknoder.

3. Minska
fossilberoendet
i bilflottan
och dess
tillverkningsprocesser

Fossilfri kommunal bilflotta.
Ställ upphandlingskrav om eleller biobränsledrivna fordon.
Initiera konvertering av
fossilfordon. Stötta utvecklingen
av tjänster för konvertering av
fossilbränsledrivna fordon till eloch/eller biobränsledrift.

Gynna hållbara drivmedel. Köp
enbart hållbart framställd el och
biodrivmedel.
Delfinansiera utskrotning och
konvertering av fossilfordon.
Stötta och delfinansiera utskrotning
och konvertering av
fossilbränsledrivna fordon till eloch/eller biobränsledrift.

Gynna hållbara drivmedel.
Stötta bred uppskalning av
hållbar el och drivmedel.
Delfinansiera utskrotning
och konvertering av
fossilfordon.
Fortsätt enligt tidigare.

4. Kompensera
för växthusgasutsläpp

Kompensera för kommunorganisationens utsläpp genom
att investera i extra egen förnybar
el, i biokol eller i plantering av
träd eller annan varaktig
biomassa.

Bidra till kompensering av hela
kommunområdets utsläpp genom
att investera i extra egen förnybar
el, i biokol eller i plantering av träd
eller annan varaktig biomassa.

Fortsätt enligt tidigare.

2. Minska
bilberoendet

Bil- och cykelpooler.
Fortsätt enligt tidigare.
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11.6 Noter kapitel 11
316. En temporär minskning av de totala partikelutsläppen runt år 2030 förklaras av
att denna period sammanfaller med när totala bilflottans ökningstakt minskas (se Figur
34). Då avtar temporärt också ökningstakten för nya bilar (främst laddbara bilar och
biobränsledrivna bilar) och det blir därmed en ’dipp’ också i kurvan för partikelutsläpp
från utvinning till distribution i bilarnas tillverkningskedja.
317. En ungefärlig total nettokostnadsuppskattning för den 35-åriga
simuleringsperioden kan göras genom att dra ett streck från startvärdet (6,2 miljarder
kr/år) till slutvärdet (6,8 miljarder kr/år) så att ’toppar’ och ’dalar’ runt detta streck tar
ut varandra och beräkna ytan därunder. Totala nettokostnaden motsvarar då (6,86,2)*35/2 + 6,2*35 = 10,5 + 217 miljarder kr = 228 miljarder kr.
318. En ungefärlig total nettokostnadsuppskattning för den 35-åriga
simuleringsperioden kan göras genom att dra ett streck från startvärdet (6,2 miljarder
kr/år) till slutvärdet (1,9 miljarder kr/år) så att ’toppar’ och ’dalar’ runt detta streck tar
ut varandra och beräkna ytan därunder. Totala nettokostnaden motsvarar då (1,96,2)*35/2 + 6,2*35 = - 75 + 217 miljarder kr = 142 miljarder kr.
319. En ungefärlig total nettokostnadsuppskattning för den 35-åriga
simuleringsperioden kan göras genom att dra ett streck från startvärdet (6,2 miljarder
kr/år) till slutvärdet (1,7 miljarder kr/år) så att ’toppar’ och ’dalar’ runt detta streck tar
ut varandra och beräkna ytan därunder. Totala nettokostnaden motsvarar då (1,76,2)*35/2 + 6,2*35 = - 79 + 217 miljarder kr = 138 miljarder kr.
320. Förenkling av figur från Robèrt, K.-H., et al. 2017. A strategic approach to
sustainable transport system development – Part 1: attempting a generic community
planning process model. Journal of Cleaner Production 140 (Part 1): 53-61.
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Kapitel 12. Diskussion, slutsats,
rekommendationer
Här ges en sammanfattning och kritisk utvärdering av huvudresultaten från
färdplansarbetet, slutsatser dras och rekommendationer ges för fortsatt arbete.
Sammanfattning av detta kapitel:
•

•

•
•

•
•

Metodiken. Den använda och vidareutvecklade metodiken har fungerat väl
och bedöms vara relevant och användbar även i andra sammanhang där
tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt arbete behöver koordineras för en
strategisk hållbar utveckling.
Forskningsfrågor 1 och 2 – visionen och etappmål 2030. Den föreslagna
visionen om hållbara persontransporter och etappmålet med fossilfrihet till år
2030 förväntas både möta Sveriges hållbarhetsutmaningar och ge företagen
världsmarknadsfördelar.
Forskningsfråga 3 - nuläget. En dragkamp mellan styrmedel för och emot
fossilfrihet och hållbarhet leder till otillräckliga framsteg.
Forskningsfråga 4 – vägen till 2030-mål och vision. Många olika
kombinationer av politik- och styrmedelsinsatser och andra åtgärder kan ge
en önskvärd utveckling men den föreslagna färdplanen bedöms ge en
trovärdig och samhällsekonomiskt fördelaktig omställning till hållbara
persontransporter samt en översikt över nyckelinsatser mot
klimatutmaningen och andra hållbarhetsproblem.
Slutsatser. Det är nödvändigt, praktiskt möjligt och ekonomiskt fördelaktigt
för Sydostregionen att göra en snabbare hållbarhetsomställning av
persontransporterna än vad som har föreslagits i tidigare utredningar.
Rekommendationer. Arbeta vidare med att:
o Utveckla metodik för samarbete över sektors- och disciplingränser.
o Bryta ner visionen om fossilfrihet och full hållbarhet till förståeliga
målsättningar för olika aktörer.
o Stärka de identifierade åtgärderna för att nå visionen.
o Utveckla processmodellen för upprepat användande av FSSD.
o Koppla transportomställningen till hållbara smarta städer.
o Bedriva forskning och utveckling kring ett antal nyckelteknologier.
o Utveckla nya tvärsektoriella fora för hållbar samverkan.
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12.1 Huvudresultat och reflektioner

Syftet med denna studie var att undersöka hur och under vilka
förutsättningar elfordonssystem kan bidra till en snabbomställning till
hållbara persontransporter i Småland och Blekinge. Detta översattes till
fyra specifika forskningsfrågor: (1) hur skulle en hållbar vision för
persontransporter i Småland och Blekinge kunna se ut? (2) hur skulle ett
etappmål för år 2030 kunna se ut? (3) hur ser nuläget ut i förhållande till 2030målet och visionen, samt (4) hur skulle gapet mellan nuläget, 2030-målet och
visionen kunna överbryggas?
För att svara på dessa frågor visade det sig dock nödvändigt att först tillämpa
och ytterligare systematisera den valda metodiken för tvärvetenskapligt och
tvärsektoriellt hållbarhetsarbete, inklusive för koordinering av olika stödjande
metoder och verktyg.

12.1.1 En vidareutvecklad hållbarhetsmetodik

Genom tillämpning av en grundläggande metodik för strategisk hållbar
utveckling (FSSD) erhölls ett bredare perspektiv än traditionellt inom
transportsystemstudier. Detta kan sammanfattas som att forskargruppen:
•
•
•

•

Sökte svar på vad som krävs för en snabb omställning till fossilfrihet och
hållbarhet snarare än att försöka uppskatta vart transportsektorn är på väg
idag.
Såg bortom fossiloberoendet för att leva upp till Parisavtalet och utnyttja
marknadsfördelarna av att gå före.
Såg bortom transportsektorns användningsfas Eftersom en tredjedel av
växthusgasutsläppen orsakade av den svenska persontransportsektorn
kommer från fordonens och bränslenas tillverkningsprocesser, och därför
bör utsläppsbegränsande åtgärder sättas in även där.
Såg bortom klimatfrågan eftersom hållbarhet kräver uppfyllande av
generella hållbarhetsprinciper, vilket innefattar mer än klimatfrågan.

Under detta arbete vidareutvecklades också en processmodell för hur olika
intressenter, representerande olika discipliner, sektorer och perspektiv, kan
samverka genom ett upprepat användande av FSSD för omställning till
hållbarhet. Baserat på tidigare erfarenheter togs dessutom ett fördjupat
arbetssätt fram för hur tillämpningen av FSSD:s hållbarhetsprinciper och ABCDprocedur kan stödjas av affärsmodellering, hållbarhetsutvärdering och
simulering.
Kritisk reflektion kring den nya metodiken. Studiens metodik bygger på
FSSD, som har utvecklats och testats i samarbete mellan akademi, näringsliv och
politik sedan tidigt 1990-tal och som är välpublicerad i vetenskapligt granskad
litteratur 321. Den har även tidigare tillämpats för persontransporter322. Inom
GreenCharge har metodiken kombinerats med mer sofistikerat stöd för
samplanering i komplexa nätverk av samhällsaktörer323 samt för simuleringar.
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Den nya processmodellen för upprepat användande av FSSD testas och
vidareutvecklas också i ett annat forskningsprojekt324. Metodiken förväntas
förbättras ytterligare allt eftersom nya tillämpningsprojekt tillkommer.
Nedan besvaras de fyra specifika forskningsfrågorna inom GreenCharge.

12.1.2 Svar på fråga 1. En vision om hållbara persontransporter

En preliminär vision för framtida hållbara persontransporter togs fram i kapitel
4. Visionen inramas av FSSD:s hållbarhetsprinciper och innehåller kortfattat
följande delar (se Figur 16 och Figur 17):
•
•

•
•

Politik och styrmedel. Politiker samplanerar transportsektorn med andra
samhällssektorer och med annan markanvändning för att inte bryta mot
grundläggande hållbarhetsprinciper325.
Användare och marknad. Cykling och gång är förstahandsvalet där det är
möjligt och funktionellt, med kollektivt resande och biltjänster som
komplement. Där cykling och gång inte är rimligt är kollektivt resande och
biltjänster förstahandsval. Egen bil används där alternativen inte är
funktionella, till exempel i glesbefolkade områden utan kollektivtrafik.
Fordon och infrastruktur. Här dominerar elfordonssystem. Sluttillförseln
av el sker genom batterier och/eller bränsleceller och/eller elvägar.
Energi och material. Primärenergin för generering av el och bränslen är
förnybar och hållbar (domineras av sol-, vind-, vatten- och vågkraft) och
materialhanteringen sker inom ramen för grundläggande
hållbarhetsprinciper.

12.1.3 Svar på fråga 2. Etappmål för år 2030 i förhållande till visionen

Det gällande målet om en fossiloberoende (70-80 % fossilfri) svensk
fordonsflotta till år 2030 kan eventuellt anses vara förenligt med Parisavtalet326.
Trots detta, för att vara på den säkra sidan i förhållande till klimatutmaningen,
för att kunna bli en föregångare i den internationella snabbomställning som
krävs och är på gång samt för att kunna hantera andra utmaningar såsom
oljeberoende, ytanvändning och metallanvändning, hälsoeffekter och
samhällskostnader föreslogs det i kapitel 4 att Sveriges persontransporter
snarare bör bli helt fossilfria till år 2030327. Simuleringarna i kapitel 11 stärkte
bilden av att ett sådant mål skulle vara gynnsamt med avseende på klimatet,
andra hållbarhetsutmaningar och samhällsekonomin. Sammantaget skulle detta
troligen till år 2030 behöva innebära att (se Figur 16):
•
•

Kraftfull politik och kraftfulla styrmedel har satts i verket för att minska
transportbehov, bilberoende, och fossilberoende samt för att fånga in
växthusgaser från atmosfären.
Användarna och marknaden har minskat sitt fokus på egen bil till förmån
för kollektivtrafik, biltjänster samt gång och cykling.

224 VÄGVAL 2030. Färdplan för snabbomställning till HÅLLBARA persontransporter

•
•

Fordonsflottan har ändrats till en mix av elfordon, biobränsledrivna
förbränningsfordon och hybrider och infrastruktur som stödjer detta har
byggts upp parallellt.
Fossil primär energi i form av olja- och naturgas har till största delen ersatts
av bränslen från avfall och biomassa samt av el från sol-, vind- och
vattenkraft. Skatter från transportsektorn har i viss grad investerats i ny
fossilfri primärenergi och koldioxidinfångning med biokol- och CCS-teknik.
Använda material är till högre andel förnybara och från välskötta
ekosystem, metallåtervinningen har ökat och fokus ligger på metaller med
låg risk för systematisk koncentrationsökning i naturen.

Reflektion kring visionen och 2030-målet. En lärdom från litteraturen328 och
en konsekvens av scenariestudierna var att en övergång till ett system som
domineras av elbilar visserligen är möjlig men att det troligen innebär att
bilflottan måste minskas till maximalt cirka tre miljoner bilar år 2030 och till
cirka en till två och en halv miljoner bilar år 2050. Huvudargumenten bakom
detta var att (i) resursbegränsningar främst beträffande litium (för batterier)
och platina (för bränsleceller) troligen inte möjliggör att fler än maximalt cirka
en till en och en halv miljoner elbilar kan tillföras den svenska bilflottan, (ii)
biobränsletillgången kan begränsa de biobränsledrivna bilarna till maximalt en
till två tredjedelar av dagens totala bilflotta samt (iii) biobränslen troligen efter
en övergångsperiod kommer att begränsas än mer eftersom biomassa från ett
samhällseffektivitetsperspektiv främst passar som biomaterial, i andra hand
som bränsle i kraftverk med hög totalverkningsgrad och först i tredje hand som
fordonsbränsle.
Det finns också de som hävdar att marknadskrafterna kommer att driva på
omställningen snabbare och längre och att självkörande elbilar kommer att
minska bilflottan med 80 procent redan till 2030, samt att den sista
fossilbränsledrivna bilen kommer att säljas samma år329. En sådan utveckling
skulle alltså på många sätt vara gynnsam men ändå på grund av bilars livslängd
innebära att det kommer att finnas kvar fossilbränsledrivna bilar i 10 till 20 år
därefter om inte kraftfulla offentliga styrmedel sätts in i god tid. Detta
framhäver hur viktigt det är att främja de transportlösningar som minskar
bilberoendet (biltjänster, kollektivtrafik och cykling/gång). I debatten framförs
ibland argumentet att Sverige med sin stora andel förnybar energi och stora
andel miljöbilar borde ta det lugnare och låta andra länder gå före och göra de
dyra nybörjarmisstagen i omställningsarbetet. Det finns två speciellt viktiga
argument emot detta. För det första, om Sverige skulle falla bort som ett
ledande och stimulerande exempel skulle det avsevärt kunna bromsa den
globala omställningen, vilket skulle kunna bidra till att världen i stort inte
hinner ställa om i tid för att undvika katastrofala globala klimatförändringar.
För det andra är det en affärsmöjlighet snarare än en börda som skulle missas
om andra länders företag tar marknadsandelar i den hållbarhetsomställning
som ändå behöver äga rum. Världens befolkning kommer i ökande grad att
efterfråga klimat- och hållbarhetssäkrade transport- och energilösningar.
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12.1.4 Svar på fråga 3. Nuläget i förhållande till visionen

Som framgick av kapitel 5 pågår en dragkamp mellan politik och styrmedel för
och emot fossilfrihet och hållbarhet, vilket leder till långsammare framsteg än
vad som är lämpligt med tanke på persontransportsektorns
hållbarhetsutmaningar. Exempel är:
1. Transportsnål samhällsplanering motverkas av transportintensiv
samhällsplanering. Detta sker till exempel genom att det framförallt i
centrala delar av städer planeras för transporteffektivitet genom kortade
avstånd mellan bostäder, arbeten, handel och service (förtätning och
funktionsblandning) medan de biltransportpådrivande ’köpstäderna’ i
ytterområdena tillåts växa och bli fler.
2. Styrmedel för minskat bilberoende motverkas av styrmedel som ökar
bilberoendet. Detta sker till exempel genom att både bilpendling och
kollektivtrafik subventioneras. Dessutom är stödet för överföring av trafik
från privatbilism till biltjänster och cykling/gång närmast obefintligt.
3. Styrmedel för minskat fossilberoende i bilflottan motverkas av
styrmedel som ökar fossilberoendet. Detta sker till exempel genom att
skatter på bensin och diesel kombineras med ryckiga höjningar och
sänkningar av skatter på biobränslen.
I kapitel 4 och 6-7 gavs exempel på hållbarhetsutmaningar som bristen på
konsekvent politisk styrning leder till. Hit hör att användarna och marknaden
domineras av privatbilism med tillhörande stort ytbehov för infrastrukturen
som fysiskt tränger undan natur allt mer (jämför med FSSD:s HP3 enligt ovan);
att fordon och infrastruktur i huvudsak är beroende av fossil energi och icke
hållbart hanterade material vilket leder till ökande koncentrationer av
växthusgaser och andra ämnen i naturen (HP1 och HP2); och att människors
möjligheter att tillgodose sina behov (HP4) försämras, till exempel genom stora
avstånd till handel och service och ojämlik tillgång till detta för personer utan
egen bil, genom negativa hälsoeffekter av utsläpp och trafikolyckor, genom
ineffektiv materialhantering med risk för bristsituationer samt genom de
ökande samhällskostnader de ovan listade hållbarhetsutmaningarna
sammantaget orsakar.
Reflektion kring nulägesbeskrivningen i förhållande till visionen. Det finns
många detaljer som kunde ha lagts till i denna nulägesbeskrivning men idén var
att ge en överblick och då framstod denna inkonsekventa dragkamp mellan
pådrivande och bromsande styrmedel som kritisk och genomgående. Detta har
även lyfts fram som ett problem i samhällsdebatten. Inte minst i samband med
höjningen och sänkningen av skatten på E85-bränslet under 2015330 och
2016331. Hållbarhetskonsekvenserna av dessa styrmedel i transportsektorns
delsystem framgår här också endast översiktligt. De rimmar dock ändå väl med
vad en del andra studier har kommit fram till kring nuläget för samhället i stort
och för transportsektorerna i Sverige och liknande länder332.
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12.1.5 Svar på fråga 4. Överbryggande av gapet mellan nuläget, 2030målet och visionen
Det finns enligt kapitel 4, 8 och 11 ett behov av kraftfull politik och kraftfulla
styrmedel för att nå 2030-målet och visionen. Hit hör subventioner av olika
slag. Dessa skulle kunna finansieras av att en utveckling till ett hållbart
transportsystem beräknas ge samhällsbesparingar på flera miljarder kronor
bara för Småland och Blekinge. Subventioner kan också finansieras av skatter
och avgifter, och mycket talar för en god förändringskraft med ett bonus-malusupplägg, det vill säga stöd (bonus) för önskvärda företeelser och avgifter
(malus) för mindre önskvärda eller oönskade företeelser. Ett sådant
styrmedelspaket kan göras kostnadsneutralt för staten. Organisationer,
regioner och länder som tar ledningen i en omställning till hållbara
transportsystem bygger också upp erfarenhet och kompetens som kommer att
efterfrågas allt mer, eftersom hållbara transportsystem behöver utvecklas i hela
världen. Sådan erfarenhet och kompetens ger alltså konkurrensfördelar. Ett
styrmedelspaket bör i stora drag innefatta (se också Ruta 14):

1. Transportsnål samhällsplanering. Hit hör styrmedel för förtätning och
funktionsblandning i bebyggelsen för att minska transportbehovet.
2. Minskat bilberoende. Hit hör bonus-malus-styrmedel för transporttjänster
som överför viss trafik från privatbilism till biltjänster, kollektivt och
cykling/gång.
3. Minskat fossilberoende i bilflottan och i dess tillverkningsprocesser.
Hit hör (1) ett bonus-malus-styrmedel för nybilsinköp som gynnar förnybart
drivna och laddbara bilar framför fossilbränsledrivna bilar, andra styrmedel
för (2) konvertering av fossilbränsledrivna bilar till förnybart drivna bilar,
(3) förtida utskrotning av befintliga fossilbränsledrivna bilar och ett
slutdatum för nybilsförsäljning av sådana bilar samt (4) effektivisering i
tillverkningsprocesserna och (5) forskning och utveckling av nya
teknologier som är kritiska för fordonsflottans hållbarhetsomställning.
4. Infångning av växthusgaser. Hit hör stöd till forskning och utveckling
fokuserad på exempelvis biokolsteknik och annan teknik för
koldioxidinfångning (CCS), som kan behövas längre fram. Det är dock viktigt
att detta inte används som ett sätt att fördröja avvecklingen av fossila
bränslen. Att planera för marginaler i detta avseende kan visa sig bli
avgörande.
I kapitel 9 framgick det att för att uppnå fossilfria svenska persontransporter i
tid till år 2030 behöver det föreslagna styrmedelspaketet ha en stark
påverkande effekt på de andra delsystemen. För användare och marknad bör
dock nämnas att det i tillägg till styrmedel och regionala, nationella och
internationella överenskommelser, vilka på grund av den politiska
komplexiteten utvecklas relativt långsamt, är viktigt med kunskapsförmedling
också direkt till marknadens aktörer, så att de förstår egennyttan av
proaktivitet för den nödvändiga paradigmförändringen och hur de konkret kan
agera333. Studierna visar samtidigt att detta för fordon och infrastruktur
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troligen i det kortare perspektivet innebär att snabbladdningsinfrastruktur är
att föredra framför elvägar, och att upprustning av befintlig järnväg är att
föredra framför ny snabbtågsjärnväg. För energi och material är samtidigt
troligen vind- och solenergi som elenergikälla att föredra framför ny
kärnkraft334.
Reflektion kring färdplanen för att nå visionen. Erfarenheter från Norge och
andra länder335 backar upp denna rapports observation om att takten i
omställningen måste ökas genom politiskt beslutade styrmedel för att den
nödvändiga förändringen ska hinna ske till 2030. Samtidigt finns det på
detaljnivå många möjliga visioner av ett framtida hållbart transportsystem och
det finns många möjliga utvecklingsvägar till ett sådant transportsystem. Det är
alltså möjligt att ändra vissa åtgärder i den föreslagna färdplanen. Detta måste
dock i så fall ske utifrån ett strategiskt hållbarhetsperspektiv, och det kommer
då att krävas ändringar också av andra åtgärder, så att planen i sin helhet
fortfarande kan leda hela vägen till ett hållbart transportsystem. Utvecklingen
av omställningslösningar på marknaden kan också gå både snabbare och
långsammare än vad som här skisseras. Det är just därför som denna rapport
inte i första hand föreskriver exakta nivåer på styrmedel utan snarare en
helhetsbild över viktiga styrmedelssatsningar som kan få stor effekt för att lösa
både klimatutmaningen och andra viktiga utmaningar såsom hushållande med
sällsynta metaller, naturens produktiva ytor och samhällets begränsade
finansiella resurser. Detta är också en anledning till rekommendationen om
större uppföljningar och justeringar av färdplanen vart femte år för att
säkerställa att önskad effekt kan uppnås.
Noteras bör att det är svårare att ersätta delar av den traditionella
privatbilismen med kollektivtrafik och cykling på landsbygden och i mindre
städer där avstånden är större och kollektivtrafiken har mindre underlag. I
sådana fall, som också gäller för stora delar av Sydostregionen, kanske
självkörande elbilspooler kan bli ett bra sätt att både minska utsläppen och
antalet fordon som behöver tillverkas, underhållas och skrotas. En större
minskning i tätorter kan också kompensera för mindre minskning på
landsbygden. Det står i alla fall klart att de resursbegränsningar som samhället
står inför336 kommer att kräva att alla framtida samhällssystem – inklusive
transportsektorn – blir betydligt mer resurseffektiva. Förbud mot
fossilbränsledrivna fordon kan verka drastiskt men detta diskuteras redan nu
på flera håll337 – om än inte lika tidigt som föreslås i denna rapport.
De samhällsbesparingar på tiotals miljarder som en snabbomställning till
hållbarhet förväntas ge i Sydostregionen bygger på en inkludering av
uppskattade kostnader för negativa hållbarhetseffekter som idag normalt sett
inte inkluderas i ekonomiska studier. Dessa besparingar ska alltså inte i sin
helhet ses som möjliga att spendera utan är till del en minskning av en
hållbarhetsskuld som samhället idag skjuter framför sig till kommande
generationer. Trots detta är det författarnas bedömning att också kortsiktigt
användbara ekonomiska resurser kommer att frigöras av omställningen. De
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föreslagna målavstämningarna förväntas underlätta att styrmedlen verkligen
driver omställningen framåt mot målen på ett samhällseffektivt sätt.

12.2 Slutsatser och samhällskonsekvenser

Rapporten har bekräftat hypotesen att dagens fokus på fossilfrihet och
klimatåtgärder måste breddas till hela hållbarhetsfrågan så att även andra
hållbarhetsproblem adresseras och så att inte lösningar på vissa
hållbarhetsproblem skapar nya. Detta innebär till exempel att biobaserade
fordonsbränslen endast bör ses som en övergångslösning tills
samhällsplanering, bildelningstjänster, kollektivtrafik och cykelsystem har
minskat bilbehovet så att det kan tillgodoses i huvudsak med den mer effektiva
eldriften inom långsiktiga begränsningar för metaller338, biomassa339 och andra
viktiga resurser.
Rapporten tydliggör också att det är nödvändigt, möjligt och ekonomiskt
fördelaktigt för Sydostregionen att göra en snabbare
hållbarhetsomställning av persontransporterna än vad som föreslagits i
tidigare studier och utredningar. Det görs även troligt att detsamma gäller för
hela transportsystemet och för hela Sverige och världen.
Även geopolitiska fördelar är troliga. Transportsektorn är idag starkt beroende
av fossil olja som är förknippad med flera av dagens politiska och militära
konflikter, vilka bland annat i många fall driver fram omfattande
flyktingströmmar. En global övergång till transport- och energisystem som
baseras på energi från fritt tillgängliga flödesresurser som sol och vind
istället för fossila bränslen skulle därför sannolikt minska
konfliktriskerna i världen. Begränsade tillgångar av litium och platina som
batteri- och bränslecellselbilar är beroende av, och andra metaller som behövs
till solceller och vindkraftverk, kan dock ge motsvarande konfliktproblematik.
Denna rapports rekommendationer om minskat transportbehov och
bilberoende och dess fokus på resurseffektivitet motverkar detta genom att slå
mot bakomliggande resursdrivande mekanismer. Skulle denna färdplan
omsättas i praktisk politik så borde alltså den kommande omställningen som
ändå är på gång både kunna påskyndas och bli betydligt mer ’framtidssäker’.

12.3 Rekommendationer för kommande studier
Här exemplifieras viktiga områden för uppföljande arbete och utredningar:
•
•

Arbeta vidare med att klarlägga förutsättningarna för effektivt samarbete
över sektors- och disciplingränser, där människor nyttjar övergripande
metodik för systematisk samverkan i hållbar riktning.
Arbeta vidare med att bryta ner den presenterade visionen till mer
specifika målsättningar för stat, regioner, kommuner, företag och
privatpersoner.
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Arbeta vidare med att stärka de identifierade övergripande åtgärderna
för att nå visionen (transportsnål samhällsplanering, minskat bilberoende,
minskat fossilberoende i bilflottan och i dess tillverkningsprocesser samt
koldioxidinfångning).
Arbeta vidare med att utveckla processmodellen för upprepat
användande av FSSD och testa den i nya lämpliga fallstudier både inom
transportsektorn (tex. godstrafik och andra transportslag som flyg och
sjöfart) och inom andra samhällssektorer (t.ex. energisystemet, jordbruket
och skogsbruket).
Arbeta vidare med att integrera transport- och energiomställningen
med en omställning till hållbara smarta städer.
Arbeta vidare med forskning och utveckling av teknik och lösningar som
har identifierats som speciellt viktiga för den önskade omställningen
(t.ex. framtagande av litiumsnåla batterier och platinasnåla bränsleceller,
effektiviserad återvinning av litiumbatterier, utvinning av litium ur
havsvatten samt koldioxidinfångning via biokol och CCS).
Realisera ett bredare perspektiv även i kommande arbete i andra
sammanhang med stöd av nya tvärsektoriella fora där grundprinciper för
hållbarhet kan användas av deltagarna som stöd för modellering av
tvärsektoriella visioner.

12.4 Noter kapitel 12
321. Broman G., Robèrt K.-H. 2017. A framework for strategic sustainable
development. Journal of Cleaner Production 140 (Part 1): 17-31.
322. Cars, G., Oldmark, J., Robèrt, K.-H., 2008. Sustainable Traffic Solutions
(Idépromemoria kring framtidens transportlösningar) (No. 2008-00316). Vinnova, Det
Naturliga Steget, Stockholm.
323. Se Robert, K-H., et al. 2017. A strategic approach to sustainable transport system
development - Part 1: attempting a generic community planning process model. Journal
of Cleaner Production 140 (Part 1): 53-61.
324. Projektet Hållbar kommun- och regionsutveckling, inkluderande tre regioner och
sju kommuner .
325 Här avses de hållbarhetsprinciper som ingår i en vetenskapligt framtagen och
beprövad metodik för strategisk hållbar utveckling (eng. Framework for Strategic
Sustainable Development – FSSD), som övergripande har väglett detta arbete.
326. Parisavtalet är den internationella klimatöverenskommelse som togs fram i slutet
av 2015 och som strävar efter att den globala medeltemperaturhöjningen jämfört med
förindustriella nivåer ska hållas väl under två grader och helst under 1,5 grader.
327. Färdplansarbetets beräkningar i kapitel 2 pekar på att en utsläppsminskning av
denna storleksordning krävs för att med hög sannolikhet kunna undvika att bidra till
högre temperaturhö jning ä n Parisavtalets ambition. Detta motsvaras av
Miljö må lsberedningens fjä rde ’utslä ppsbana’ (se Miljö må lsberedningen. 2016. En
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klimat- och luftvå rdsstrategi fö r Sverige. Del 1. Delbetä nkande av
Miljömålsberedningen. (SOU 2016:47)).
328. Se t.ex. Kushnir, D., Sandén, B., 2012. The time dimension and lithium resource
constraints for electric vehicles. Resources Policy 37: 93–103.
329. Seba T. 2014. Clean Disruption of Energy and Transportation: How Silicon Valley
Will Make Oil, Nuclear, Natural Gas, Coal, Electric Utilities and Conventional Cars
Obsolete by 2030.
330. Se t.ex. http://www.vibilagare.se/nyheter/skatten-pa-e85-hojs-vid-arsskiftet
(läst 2016-07-15).
331. Se t.ex. http://www.expressen.se/motor/nu-sanker-regeringen-etanolskatten/
(läst 2016-07-15).
332. Se t.ex. Teske. S. et al. 2015. Energy [R]evolution. a Sustainable World Energy
Outlook 2015. Greenpeace International, Global Wind Energy Council,
SolarPowerEurope; Rifkin. 2015. The Zero marginal cost society: The internet of things,
the collaborative commons and the eclipse of capitalism. Palgrave Macmillan: New York
samt Steffen, W., et al. 2004. Global Change and the Earth System: A Planet under
Pressure, IGBP.
333. Robèrt, K.-H., Broman, G. 2017. Prisoners’ dilemma misleads business and policy
making. Journal of Cleaner Production 140 (Part 1): 10-16.
334. Ny kärnkraft tar lång tid att bygga ut, kräver stora investeringar och ger höga
elpriser. Dagens kärnkraft är också förknippad med säkerhets- och avfallsrisker som
många regeringar inte är beredda att acceptera. Fjärde generationens kärnkraft
bedöms tidigast kunna vara mogen för användning i stor skala om 20 till 30 år. De
ekonomiska förutsättningarna även för nya former av kärnkraft måste bedömas i
relation till de ekonomiska förutsättningarna för flödesenergi (sol, vind, våg), där
’bränslet’ är gratis och där installationskostnaderna sjunker. Det finns för närvarande
inga planer på eller allmän acceptans för utbyggnad av ny kärnkraft i Sverige.
335. Med nuvarande takt når inte heller Norge fossilfrihet, eller ens fossiloberoende,
till 2030. Om hela omställningen till en fossilfri bilpark antas göras enbart via
nybilsförsäljning (som till 100 procent består av fossilfritt drivna bilar) så tar
omställningen ändå 15 -20 år. Bilarnas långa uppehållstid på marknaden gör det alltså
nödvändigt att komplettera insatser avseende nybilsmarknaden med stöd till
konvertering och förtida utskrotning av befintliga bilar.
336. Se t.ex. Kushnir D., Sandén, B. 2012. The time dimension and lithium resource
constraints for electric vehicles. Resources Policy 37. p 93-103 och Sverdrup, H. U.,
Ragnarsdottir, K. V., Koca, D. 2017. An assessment of global metal supply sustainability:
Global recoverable reserves, mining rates, stocks-in-use, recycling rates, reserve sizes
and time to production peak leading to subsequent metal scarcity. Journal of Cleaner
Production 140 (Part 1): 359-372.
337. Se t.ex. https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/02/four-ofworlds-biggest-cities-to-ban-diesel-cars-from-their-centres (läst 2016-12-20).
338. Se t.ex. Kushnir D., Sandén, B. 2012. The time dimension and lithium resource
constraints for electric vehicles. Resources Policy, 37: 93-103. Se också Sverdrup, H. U.,
Ragnarsdottir, K. V., Koca, D. 2017. An assessment of global metal supply sustainability:
Global recoverable reserves, mining rates, stocks-in-use, recycling rates, reserve sizes
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and time to production peak leading to subsequent metal scarcity. Journal of Cleaner
Production 140 (Part 1): 359-372.
339. Växter har låg effektivitet i omvandlingen av solljus till kemisk energi.
Omvandlingen till flytande eller gasformiga bränslen har med befintlig teknik också
relativt låg effektivitet. Därtill behöver bränslena distribueras och slutligen förbrännas
med relativt låg verkningsgrad i fordon med förbränningsmotorer. Om hela kedjan från
solljus till rörelseenergi inkluderas är det mångfalt effektivare med solel som
distribueras via elnät och används i elbilar.
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ekonomi (ESO) 2013:3.
Gaines, L. 2014. The future of automotive lithium-ion battery recycling: Charting a
sustainable course. Sustainable Materials and Technologies. Vol 1-2: p. 2-7.
Global Carbon Project. 2016.
(http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/16/presentation.htm) (läst
2016-12-04).
Goepel, N., Rossini Rahme, M. And Svanhall, F. 2015. Strategic Recommendations for the
Design of Nudges towards a Sustainable Society. Master Thesis. Blekinge Institute of
Technology, Karlskrona, Sweden.
Grantham Institute. 2016. (http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/news/theeconomic-impacts-of-climate-change-richard-tol/) (läst 2016-06-21).
GreenCharge. 2014. Energideklarationer http://greencharge.se/aktiviteter2/energideklarationer/ (läst 2015-11-30)
Gröna Bilister. 2016. (http://www.gronabilister.se/intebilenundermilen) (Läst 201609-30).
Gustafsson et al. 2014. Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10
and estimated health impacts in Sweden 2010. IVL. Report B 2197.
Gustavsson M, 2013, Pyrolysis for heat production, Biochar – the primary byproduct,
Master thesis at Faculty of engineering and sustainable development, University of
Gävle.
Gustavsson, M.G.H., Börjesson, C., Dahlgren, H.K., Moberger, L., Pettersson, J. 2015.
Förstudie om betalsystem för elvägar. Viktoria Swedish ICT.
Gössling, S., Choi, A.S. 2015. Transport transitions in Copenhagen: Comparing the cost
of cars and bicycles. Ecological Economics. 113: sid 106-113.
Göteborgsposten. 2015. (http://blogg.gp.se/trafikbloggen/2015/03/15/biltrafikenokar-igen/) (läst 2016-06-08).
Hans Roslings föreläsningar på Gapminder. (www.gapminder.org) (läst 2017-04-18).
Harrysson, S., Ulmefors, M. Kazlova, A. 2015a. Overview and analysis of EV incentives
applied across five selected country markets. Innoventum AB/Copenhagen Business
School.

VÄGVAL 2030. Färdplan för snabbomställning till HÅLLBARA persontransporter

239

Harrysson, S., Ulmefors, M., Kazlova, A. 2015b. Overview and analysis of EV incentives
applied across eight selected country markets. Innoventum AB/Copenhagen Business
School.
Helsingborgs Dagblad. 2012. (http://www.hd.se/2012-08-16/mopeder-fortfarandemiljobovar) (läst 2017-04-20).
HM Skåne. 2016. (http://hmskane.se.space2u.com/doc/bytespunkter_screen.pdf) (läst
2016-07-14)).
Höjer, M and Mattsson, B. 2000. Determinism and backcasting in future studies.
Futures. 32(7): s. 613-634.
Horizon 2020. 2017. (http://www.teknologiutveckling.se/horizon-2020transportation/mg-4-2-2017-supporting-smart-electric-mobility-in-cities (läst 201607-14)).
IDG. 2016. (http://www.idg.se/2.1085/1.659668/volvo-sjalvkorande-bilar) (läst
2016-08-30).
International Energy Agency (IEA), 2016. Medium-Term Oil Market Report 2015. IEA.
IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I,
II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva,
Switzerland.
Isaksson, B. 2016. Nu sänker regeringen etanolskatten. Expressen. Allt om bilar.
(http://www.expressen.se/motor/nu-sanker-regeringen-etanolskatten/) (läst 201609-06).
JMK Innovation. 2015. (http://www.jmk-innovation.se) (läst 2016-11-25).
Johansson D. 2014a. Framtidens energisystem kopplat till en hållbar transportsektor.
WSP/Blekinge Tekniska Högskola.
Johansson D. 2014b. Scenarioöversikt med litteraturjämförelse. WSP/Blekinge
Tekniska Högskola.
Johansson, T.B. 2013. Fossilfrihet på väg (No. SOU 2013:84). Stockholm: Fritzes
Offentliga Publikationer.
Kihlberg, T., Hylander, L. 2012. Intervju I P3 Nyheter, Sveriges Radio, 28 mars 2012.
Kim, W.C., Mauborgne, R. 2005. Blue ocean strategy: how to create uncontested market
space and make the competition irrelevant. Harvard Business School Press.
KNEG, Trafikverket, Chalmers. 2013. Resultatrapport 2013: Klimateffektivare
godstransporter – vad levereras och vad kan bli bättre – Samarbete ger minskad
klimatpåverkan från godstransporter.
Kolinstitutet. 2016. (http://www.kolinstitutet.se/ccs.htm) (läst 2016-11-16).
Kuhn, T.S. 1970. The structure of scientific revolutions. Chicago, London: University of
Chicago Press Ltd.
Kurani, K.S., Heffner, R.R., Turrentine, T.T. 2007. Driving Plug-In Hybrid Electric
Vehicles: Reports from U.S. Drivers of HEVs converted to PHEVs, ca. 2006-07.
Kushnir D., Sandén, B. 2012. The time dimension and lithium resource constraints for
electric vehicles. Resources Policy 37: 93-103.
Lehmann J., Gaunt J., Rondon M. 2006. Bio-char sequestration in terrestrial eco-systems
– a review. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 11, 403-427.

240 VÄGVAL 2030. Färdplan för snabbomställning till HÅLLBARA persontransporter

Lighthouse Finance. 2017. (http://www.lighthousefinance.se/operationellleasing/operationell-vs-finansiell) (läst 2017-03-16).
Livutanbil. 2016. (http://www.livutanbil.se/?page_id=2365) (läst 2016-05-27).
Löfven, S., 2015. Regeringsförklaringen 2015. Socialdemokraterna
(http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-ochartiklar/2015/Regeringsforklaring-avgiven-av-statsminister-Stefan-Lofven/).
Lööf, J. och Ny, H. 2013. Utredning av IT-system för laddning av elfordon. GreenCharge
Sydost.
McInnes, L. 2006. (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Co2-temperaturerecords.svg) (läst 20160928).
McKinsey & Co och IEA/OECD. 2016. 20 Years of Carbon Capture and Storage.
IEA/OECD.
McKinsey & Co. 2008. Möjligheter och kostnader för att reducera växthusgasutsläpp i
Sverige.
Meadows, D. 1997. Places to Intervene in a System
(http://www.wholeearth.com/issue/2091/article/27/places.to.intervene.in.a.system)
(läst 2016-09-26).
Mercedes Benz. 2016. (https://www.mercedes-benz.com/en/mercedesbenz/innovation/research-vehicle-f-015-luxury-in-motion/) (läst 2016-09-06).
Mest Motor. 2015.
(http://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20151012/toyotamirai-provkord-tesla-dodaren-kan-tankas-pa-tre-minuter ) läst 2016-08-18).
Miljöfordon Sverige, 2014. 27 st Energideklarationsrapporter Fordon för kommuner
och landsting. Studier inom GreenCharge-projektet. (http://greencharge.se/aktiviteter2/energideklarationer/) (läst 2015-11-30).
Miljöfordon.se. 2016. Ladda din elbil. (http://www.miljofordon.se/tanka/ladda-elbil)
(Läst 2016-09-27).
Miljöfordon.se. 2016. Så fungerar elbilen. (http://www.miljofordon.se/fordon/safungerar-elbil) (Läst 2016-09-27)
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Delbetänkande av Miljömålsberedningen. (SOU 2016:47)).
Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and Human Well-being: Our
Human Planet: Summary for Decision-Makers. Millennium Ecosystem Assessment.
Chicago, IL, USA: Island Press.
Missimer, M., Robèrt, K.-H., Broman, G. 2017a. A strategic approach to social
sustainability - part 1: exploring the social system, Journal of Cleaner Production 140
(Part 1): 32-41.
Missimer, M., Robèrt, K.-H., Broman, G. 2017b. A strategic approach to social
sustainability - part 2: a principle-based definition, Journal of Cleaner Production 140
(Part 1): 42-52.
Mistra. 2015. (http://www.mistra.org/aktuellt/nyhetsarkiv/2015-10-15-mistras-nyautlysning---fokuserar-pa-mobilitet.html (läst 2016-07-14)).
Mock, P., Yang, Z. 2014. Driving electrification: A global comparison of fiscal policy for
electric vehicles. ICCT. (http://www.theicct.org/driving-electrification-globalcomparison-fiscal-policy-electric-vehicles) (läst 2015-06-01).

VÄGVAL 2030. Färdplan för snabbomställning till HÅLLBARA persontransporter

241

MSB. 2012. Riskvärdering. Ekonomisk värdering av hälsorisker idag och i framtiden.
MSB 403.
Naturvårdsverket, 1999. Generationsmålet.
Naturvårdsverket, 2005. Sveriges miljömål (http://www.miljomal.se/Miljomalen/)
(läst 2016-09-26).
Naturvårdsverket. 2015. Informative Inventory Report Sweden 2015.
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Bilaga 1. Delprojekt i GreenCharge fas 1.
2011-2012. ‘Påskynda och säkerställa införandet av mer energieffektiva
persontransporter i Småland och Blekinge. Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Finansierat av Energimyndigheten.
2012-2014. GreenCharge Sydost.
Finansierat av BTH, Miljöfordon Sverige, CGI Sverige samt övriga deltagande
företag, kommuner, regionförbund, och landsting i Småland, Blekinge och Norra
Skåne.
2012-2013. Hållbarhets- och kostnadsanalys av energibärare för bussar i
medelstora svenska städer.
Finansierat av Energimyndigheten, AB Volvo, Blekingetrafiken, Karlskrona
kommun, Jönköpings länstrafik, Jönköpings kommun, Sundsvalls kommun, och
Västernorrlands kollektivtrafikmyndighet.
2013-2015. GreenCharge Sydost - Elfordon i småstadsregioner.
Finansierat främst av Energimyndigheten, BTH, CGI Sverige och Miljöfordon
Sverige.
2014-2015. GrenCharge Sydost – expansionsdemonstrationer.
Finansierat främst av Hertz och deltagande kommuner.
2014-2015. GreenCharge. Demotest i fält med elbuss.
Finansierat av Energimyndigheten, Blekingetrafiken, Borås lokaltrafik,
Dalatrafik, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Sörmland,
Region Blekinge, Västtrafik, kommunerna Borås, Eskilstuna, Falun, Jönköping,
Kalmar, Karlskrona, Lerum, Orust, Orust Engineering, Bergkvarabuss, Ellös
buss, Hedmans buss, Keolis, Nobina, Transdev, Sambuss, Söne buss,
Affärsverken, Lerums Energi, samt Ebusco.
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Bilaga 2. Projektorganisation och -struktur
Som har beskrivits ovan uppstod GreenCharge-satsningen ur en regional
samverkan där CGI Sverige (dåvarande Logica) och Blekinge Tekniska Högskola
(BTH) och Miljöfordon Sverige (dåvarande Miljöfordon Syd) kan anses ha
grundarstatus.
Här beskrivs hur denna samverkan sedermera formaliserades i en
projektorganisation (figur B1).
Huvudman
(BTH)

Styrgrupp

Stöd
Admin./ekonomi

Projektledning

Akademisk
referensgrupp

Forskning
(BTH)

Affärssamverkan
(Miljöfordon Sverige/
CGI Sverige)

Operativ
projektledn

(Miljöfordon Sverige)

Kommunikation

(Miljöfordon Sverige)

Forskningsgrupp
(BTH)

Figur B1. Övergripande organisation och struktur för GreenCharge.

B2.1 Huvudmannaskap

BTH utsågs tidigt till huvudman med helhetsansvar gentemot finansiärerna.
Högst ansvarig hos huvudmannen blev rektor Anders Hederstierna.

B2.2 Styrgrupp

En styrgrupp skapades som stöd för projektledningen. Projektledningen var
föredragande i styrgruppen. Styrgruppen bestod av följande personer (våren
2015):
•

Minoo Akhtarzand, Landshövding i Jönköpings Län (ordförande)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anders Hederstierna, Rektor, BTH
Tomas Carlzon, VD, IKEA AB
Sven-Olof Johansson, vice VD, Jönköping Energi Elnät
Stefan Jonsson, VD, GARO AB
Kenneth Johansson, VD, Enkla Elbolaget
Hans Johnsson, Marknadschef, Oskarshamns Energi
Bengt-Åke Claesson, CGI Sverige, Karlskrona
Niklas Siljeblad, VD, Hertz Sverige
Stefan Hermansson, VD, Hermibil
Mikael Olsson, Operativ chef, Holmgrens bil
Elizabeth Peltola, Oppositionsråd, Älmhults Kommun
Mats Lindbom, Ordförande, Affärsverken, Karlskrona Kommun
Per Johansson, Förvaltningschef, Landstinget Blekinge
Marie Johansson, Kommunalråd, Gislaveds Kommun
Gunnar Thernström, Byggnadsinspektör, Borgholms Kommun

B2.3 Verkställande projektledning
Den drivande och verkställande projektledningen delades mellan BTH och MFS
genom olika ansvarsområden:
•
•

Dr. Henrik Ny, BTH, projektledare och ansvarig för forskningsorganisation
samt administrativt stöd.
Jonas Lööf, projektansvarig på Miljöfordon Sverige, projektledare och
ansvarig för den operativa projektorganisationen och projektets
demonstrationer, samt affärsnätverk och kommunikation.

B2.4 Administrativt och ekonomiskt stöd för huvudman,
styrgrupp och projektledning

BTH ansvarade för ekonomi samt administrativt stöd till huvudmannaskap och
projektledningen. Stödet till projektledningen utökades när Länsstyrelsen i
Jönköpings län kom in i bilden till att även omfatta administration avseende
sammankallande av styrgrupp och uppföljning av det dagliga arbetet.
•
•
•

M.Sc. Andreas Olsson, Miljöstrateg på Länsstyrelsen i Jönköpings Län,
ansvarade som projektkoordinator för administrativt stöd för styrgrupp och
stöttade projektledningen och huvudmannen i daglig drift av projektet.
M.Sc. Marta Nilsson och M.Sc. Agneta Ringsby, ekonomer på BTH, ansvarade
för ekonomistöd till huvudman, styrgrupp och projektledning.
M.Sc. Maria Barrio, BTH, bidrog med stöd för strategisk varumärkesbyggnad.
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B2.5 Forskningsorganisation
Ledning och samordning
•

Dr. Henrik Ny, BTH, projektledare för forskningsdelen.

Spår 1 – Utveckling av produkt- och tjänstesystem
•
•
•

Prof. Tobias Larsson, BTH, forskare och doktorandhandledare med fokus på
produkt- och tjänstesystem.
Dr. Henrik Ny, BTH, forskare och doktorandhandledare med fokus på
strategiskt hållbarhetsarbete.
Lic. Eng. Lisiana Nurhadi, BTH, doktorand med fokus på hållbar produkt- och
tjänsteutveckling.

Spår 2 – Hållbarhetsstudier av produkt- och tjänstesystem
•
•
•
•
•

Prof. Göran Broman, BTH, forskare och doktorandhandledare med fokus på
strategiskt hållbarhetsarbete.
Prof. Karl-Henrik Robèrt, BTH, forskare med fokus på strategiskt
hållbarhetsarbete.
Prof. Louise Trygg, Linköpings universitet, forskare och
doktorandhandledare med fokus på energisystemanalys.
Dr. Henrik Ny, BTH, forskare och doktorandhandledare med fokus på
strategiskt hållbarhetsarbete.
Lic. Eng. Sven Borén, BTH, doktorand med fokus på hållbar
transportsystemutveckling.

Akademisk referensgrupp
Utöver forskargruppen har flera akademiker på ett informellt sätt stöttat
projektet. Hit hör:
•
•
•

Dr. Deniz Koca, systemanalysexpert, Lunds universitet.
Prof. Tomas Kåberger, energiomställningsexpert, Chalmers Tekniska
Högskola.
Docent Sigvald Harrysson, expert i ’Ekoprenörskap’, Copenhagen Business
School.

Annat stöd
Projektutvecklingsorganisationen hjälpte forskargruppen att arrangera
intervjuer, besök för observationer, möten med fokusgrupper, och workshops.
Forskargruppen har också haft ett nära samarbete med flera BTH-utbildningar
(främst högskoleingenjörsprogrammet i Energisystem för hållbar utveckling
och civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi). Studentprojekt har utförts
hos projektpartners för att undersöka vissa frågeställningar (se
publikationslistan under referenser, ovan).
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B2.6 Operativ projektorganisation och demonstrationer
Miljöfordon Sverige utsågs till att ansvara för den operativa projektledningen
och genomförande av de praktiska demonstrationerna.

Ledning och samordning
Den operativa projektledningsorganisationen samordnades av Jonas Lööf,
projektansvarig på Miljöfordon Sverige.

Projektledare
•
•
•
•
•
•

Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige, operativ huvudprojektledare.
Daniel Hagberg, Miljöfordon Sverige, projektledare energideklarationer
Pernilla Hansson, Miljöfordon Sverige, projektledare medlemsuppföljning
och elbilstester.
Stefan Nilsson, Miljöfordon Sverige, projektledare roadshow,
medlemsuppföljning, busstudie del 2.
Johan Lööf, Miljöfordon Sverige, projektledare roadshow.
Mats Löfdahl, BTH, projektledare medlemsuppföljning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för operativ projektorganisation och
demonstrationer bestod av:
•
•
•
•

Utveckla, planera, genomföra och följa upp projektets demonstrationer
inklusive rapportering av dem.
Rekrytera medlemmar, kommunicera och följa upp utvecklingen hos
medlemmar
Insamling av data över införande och användning av olika fordons-,
laddinfrastruktur- och energilösningar som underlag till forskningen.
Genomförande av demonstrationer såsom avsiktsförklaringar,
energideklarationer, roadshow, test av elbil och busstudier.

B2.7 Organisation för uppbyggande och utveckling av
affärsdrivande nätverk
CGI Sverige utsågs till att ansvara för uppbyggnad och utveckling av projektets
affärsdrivande nätverk. När CGI Sverige senare tog plats i projektets styrgrupp
så föredrogs affärsnätverksfrågorna där av Miljöfordon Sverige.

Projektledare
•
•
•
•

Bengt-Åke Claesson, CGI, huvudprojektledare affärsnätverk.
Magnus Lindström, CGI, projektledare laddinfrastrukturuppbyggnad.
Kristina Johnsson, CGI, projektledare laddinfrastrukturuppbyggnad.
Mats Löfdahl, BTH, projektledare affärsnätverk.
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Huvudsakliga arbetsuppgifter för uppbyggande och utveckling av projektets
affärsnätverk bestod av:
•
•
•
•

Utveckla, planera, genomföra och följa upp aktiviteter kopplade till
uppbyggande och utveckling av affärsnätverket.
Rekrytera samarbetspartners.
Skapa underlag för forskningen kring affärsutveckling/affärsmodeller att
analysera för forskningen; underlag data för laddning, bilpoolsanvändning
och ekosystemstruktur för ladd- och biltjänster.
Inkoppling av laddstolpar i systemnätverk.

B2.8 Organisation för kommunikation och media

Miljöfordon Sverige utsågs till att ansvara för kommunikation och media.

Projektledare
•
•

Stefan Nilsson, Miljöfordon Sverige, projektledare ansvarig för
kommunikation och media (kommunikationsansvarig).
Utöver kommunikationsansvarig och verkställande projektledning har M.Sc.
Maria Barrio, BTH, och flera andra personer medverkat som stöd kopplat till
kommunikation och media.

Kommunikation har skett enligt följande plan:
•
•
•
•

•
•

Kommunikation via webbsida.
Nyhetsbrev med fokus på intresseväckande artiklar och reportage om
elfordon och laddinfrastruktur med tilltalande bilder.
Pressutskick vid uppstarter, delresultat och viktiga steg i projektets
utveckling.
Direkt informationsspridning i projektets nätverk (bestående av alla
medverkande och intressenter). Direkt informationsspridning har också
skett i befintliga nätverk kopplat till bland annat samtliga svenska
kommuners och landstings fordonsansvariga, energi- och klimatrådgivare,
etc.
Genomförande av event/seminarier för spridning såsom Almedalen mm
Forskningsresultat har publiceras via etablerade vetenskapliga konferenser
och tidskrifter samt i avhandlingar.
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Bilaga 3. Metoder för framtagning av
kundfokuserade hållbara elfordonssystem
I färdplansarbetet kombinerades FSSD och dess ABCD-procedur med ett flertal
kompletterande metoder och verktyg. Vissa av dem har beskrivits och använts i
denna rapport. Här ges också en bredare och sammanhängande överblick över
metoder och verktyg som har använts i projektets delstudier.

B3.1 Metoder och verktyg till stöd för ABCD-studier
Följande metoder och verktyg har använts i ABCD-procedurens steg (se figur
B2):
•

•

•

•

Steg A. Vision. En övergripande hållbarhetsstudie enligt ABCD-proceduren
och uppföljande systemstudier har kombinerats med intressentdialoger och
visionsseminarier med nyckelintressenter för att få fram en övergripande
vision av elfordon i den fossilfria transportsektorn 2030 och i det framtida
hållbara samhället.
Steg B. Nuläge. Baserat på information från demonstrationerna har en
hållbarhetsstudie med strategisk livscykelanalys (SLCA) klargjort viktiga
hållbarhetsproblem i förhållande till visionen. Dessa problem har översatts
till så kallade effektindikatorer som har studerats mer detaljerat med
livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnadsanalys (LCC).
Steg C. Lösningar. Baserat på dialog med viktiga intressenter har nya
lösningar tagits fram som kan leda till visionen (A). Brainstormingmetoder
och business model canvas (BMC) har använts som hjälpmedel. Lösningarna
har konkretiseras ytterligare med produkt- och tjänstesystemsmodellering.
De har granskats via hållbarhetsanalys för att uppskatta deras
förbättringspotential och för att tidigt upptäcka eventuella riskerar att nya
hållbarhetsproblemen skapas.
Steg D. Scenarier och vägval. De nya lösningarna har strukturerats i
’scenarie-familjer’ med olika antaganden. Systemanalyser och simuleringar
har utförts och de scenarier med bäst utfall på effektindikatorerna har
prioriterats. Baserat på detta har en övergripande färdplan tagits fram.
Tanken är att kommuner och regioner utifrån denna och med stöd av den
presenterade metodiken ska ta fram specifika färdplaner som är anpassade
till kommunernas och regionernas olika unika förutsättningar.
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Figur B2. Hur intressentdialoger, demonstrationer av praktiska lösningar och den
strategiska hållbarhetsforskningens metodik samverkar för att ta fram färdplanen.

B3.2 Blue Ocean Strategy (BOS)

’Blue ocean strategy’-metodik1 används för att på ett systematiskt sätt utveckla
elfordonssystem med nya unika tjänster och erbjudanden (Key Competitve
Factors enligt figur B3) som löser kundbehov totalt sett bättre än tidigare.
High$

Electric,car,

Fossil,car,
Low$
Aﬀordability,
(Ini0al,Purchase),

Aﬀordability,
(Total,Ownership),

Techn,
performance,

Appearance,

Sound,
Comfort,

Key$Compe))ve$Factors$$

Figur B3. Hur konkurrensfaktorsprofilering enligt Blue Ocean Strategy-metodik kan hjälpa
till att identifiera unika erbjudanden (i detta fall elbilens fördelar i förhållande till en
fossilbränslebil) (källa: baserat på Kim och Mauborgne 2005).

1 Kim, W.C., Mauborgne, R. 2005. Blue ocean strategy: how to create uncontested market space
and make the competition irrelevant. Harvard Business School Press.

VÄGVAL 2030. Färdplan för snabbomställning till HÅLLBARA persontransporter

263

B3.3 Business Model Canvas (BMC)

Affärsmodellerna för både befintliga och nya elfordonsystem kartlades med
hjälp av verktyget ’Business Model Canvas’ (figur B4).
The Business Model Canvas
Key Partners

Key Activities

Designed for:

Designed by:

Value Propositions

Key Resources

Cost Structure

Customer Relationships

Date:

Version:

Customer Segments

Channels

Revenue Streams

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

designed by: Strategyzer AG
The makers of Business Model Generation and Strategyzer

strategyzer.com

Figur B4. Hur en så kallad Business Model Canvas klarlägger begrepp, aktörer och
relationer i en affärsmodell (källa: Osterwalder och pigneur 2010).

B3.4 Produkt- och tjänstesystems (PSS)-modellering
Ett flertal metoder, inklusive så kallade’Customer journey’-analyser, användes
för att utifrån kundernas perspektiv (’kundfrontlinjen’) kartlägga ’ekosystemet’
av aktiviteter som krävs för att leverera de tjänster som kunderna efterfrågar av
produkt- och tjänstesystem (PSS) för elfordon (figur B5).

Figur B5. Hur ’kundfrontlinjen’ mot leverantörsnätverket kan illustreras i förhållande till
de flerskiktsflöden av understödjande tjänster som behövs i ett elfordonssystem (källa: Ny
et al. 2012).
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B3.5 Strategisk livscykelanalys (SLCA)

Strategiska hållbarhets- och livscykelanalyser (SLCA) användes för att upptäcka
speciellt viktiga hållbarhetsproblem och utvecklingsområden för produkt- och
tjänstesystem(se figur B6).

Figur B6. Hur strategisk livscykelanalys relaterar aktiviteter i produkt- och tjänstesystem
för elfordon till hållbarhetsprinciper (SP1-4) (källa: Ny et al. 2012).

B3.6 Iterativ SLCA, livscykelanalys & livscykelkostnadsanalys
De hållbarhetsproblem och utvecklingsområden som identifierats i den
strategiska livscykelanalysen blev, i de fall fördjupande studier behövdes,
vägledande för omfattning och fokus för dessa studier, såsom mer detaljerade
traditionella livscykelanalyser (LCA) och livscykelkostnadsanalyser (LCC)2
(figur B7).
Framework Strategic Sustainability
Development (FSSD)
and Strategic Life Cycle Assessment
(SLCA)

Life Cycle Assessment (LCA)
Goal and Scope
definition

Interpretation

Life cycle
costing (LCC)

Inventory analysis

Impact assessment

Figur B7. Hur den strategiska livscykelanalysen (SLCAn) iterativt vägleder LCA- och LCCanalys (källa: Nurhadi et al. 2013)

2 Med LCC kan här avses studier av en produkts värdekedjelivscykel (utvinning till distribution,
användning och avfallshantering) och/eller den totala ägandekostnaden för en viss tidsperiod.
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B3.7 Systemanalys och systemdynamik – modeller och
scenarier

Likt alla större samhällsystem innehåller transportsystemet så många
komponenter och relationer att det är väldigt svårt att få en överblick över
deras beteende utan vetenskapliga metoder och sofistikerade verktyg3.
Systemvetenskap använder ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att skapa
förståelse för komplexa orsakssamband och återkopplingar mellan
systemkomponenter. Systemanalytiska och systemdynamiska metoder studerar
systembeteende från ett aggregerat perspektiv och används ofta i långsiktiga,
strategiska modelleringar och simuleringar (figur B8).
Numeriskt
(systemdynamik)

Konceptuellt
(systemanalys)

Datormodell

CLD
Systemmodellering
(kartlägga systemet)

Bilar i drift
B(t) = B(t=0)+NB(t)

+
Nya Bilar/år

R

Bilar i drift

+

+

Nya Bilar/år
NB(t) = f(B(t))

Körning av datormodell

RBP
Bilar i drift

Systemsimulering
(uppskatta
systemets beteende)

Bilar i drift

?

Tid(år)

Nya Bilar/år
?

Tid(år)

Nya Bilar/år

1

2
3

Tid(år)
1
2
3

Tid(år)

Figur B8. Hur olika systemverktyg kan användas för att studera antalet bilar i drift och hur
de förhåller sig till konceptuell systemanalys och numerisk systemdynamik respektive
systemmodellering och systemsimulering (källa: baserat på Ny 2009).

Här definieras systemmodellering som beskrivande av hur sammanhängande
aktörer, komponenter eller andra variabler i ett system är kopplade vid en
given tidpunkt. Med en trafiksystemmetafor skulle detta kunna motsvaras av en
avbildning av en stads vägnät. Med systemsimulering menas att via prognoser
uppskatta framtida beteende av vissa variabler i ett system. Med samma
trafiksystemmetafor skulle detta kunna motsvaras av att studera hur trafiken
3 Detta beskrivs mer utförligt i Ny, H. 2009. Strategic Life-Cycle Modeling and Simulation for
Sustainable Product Innovation. Doctoral Thesis. Department of Mechanical Engineering,
Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden.
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sannolikt kommer att flyta på vägarna i staden. I huvudsak använder
systemanalysen så kallade orsakssambandsdiagram (Causal Loop Diagrams,
CLDs) för att kartlägga mentala eller konceptuella modeller av hur
systemvariabler påverkar varandra. Ur dessa kan referensbeteendemönster
(Reference Behaviour Pattern, RBP) härledas för att mentalt simulera
nyckelvariablers troliga beteende över tiden. Systemdynamik tar de mentala
modellstrukturerna, som utvecklats med systemanalysen, ett steg längre och
överför dem till dynamiska numeriska beräkningsmodeller som kan simuleras i
en dator och studeras på ett mer sofistikerat sätt via till exempel
känslighetsanalyser och scenarier. Sådan systemmodellering och
systemsimulering användes i denna studie för att utvidga förståelsen av
transportsystemet och för att förutse troliga konsekvenser av olika åtgärder för
fossilfrihet och hållbarhet. FSSD:s hållbarhetsprinciper användes som
ramvillkor för denna modellering och simulering.
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Om denna färdplan och GreenCharge
Färdplansrapporten baseras på samverkan, demonstrationer och forskning från GreenCharge första
fas (2011-2015) och lyfter fram lämpliga vägval för en snabbomställning till fossilfria och hållbara
persontransporter i sydöstra Sverige. I fokus är kraven för nå hela vägen fram till målet snarare än
prognoser om vad som troligen kommer att hända. GreenCharge grundades av CGI Sverige, Blekinge
Tekniska Högskola (BTH) och Miljöfordon Sverige (MFS). BTH blev huvudman och ansvarade för
forskningen. MFS ansvarade för operativ projektledning och CGI Sverige för aﬀärsnätverket. Länsstyrelsen
i Jönköpings län tillkom och blev ansvarigt för administrativ samordning. Dessutom tillsatte huvudmannen
som stöd för genomförandet en styrgrupp med verkställande beslutsfattare från hela det geografiska
området och från både oﬀentlig verksamhet och från näringslivet. Minoo Akhtarzand, dåvarande
landshövding i Jönköpings län, var ordförande.

GreenCharge-partners (våren 2015)
Akademi
Blekinge Tekniska Högskola
Linköpings universitet
Kommuner
Alvesta kommun
Borgholms kommun
Bromölla kommun
Eksjö kommun
Emmaboda kommun
Gislaveds kommun
Habo kommun
Jönköpings kommun
Karlshamn kommun
Karlskrona kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Mullsjö kommun
Mönsterås kommun
Nybro kommun
Olofströms kommun
Oskarshamns kommun
Ronneby kommun
Sölvesborg kommun
Tingsryds kommun
Uppvidinge kommun
Vetlanda kommun
Värnamo kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun

Länsstyrelser
Blekinge
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Regioner/Landsting
Blekinge
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Övriga oﬀentliga
organisationer
Blekingetrafiken
Jönköpings Länstrafik
Kollektivtrafikmyndigheten
i Västernorrlands län
Energikontor Sydost
Energimyndigheten
Energibolag
Aﬀärsverken
Borgholm Energi
Bromölla Energi & Vatten
Eksjö energi
Emmaboda Energi
Gislaved Energi
Jönköping Energi
Karlshamns Energi

Nybro Energi
Oskarshamns Energi
Ronneby Miljö & Teknik
Vetlanda Energi & Teknik
Värnamo Energi
Växjö Energi
Enkla Elbolaget
Ålem energi
Övriga företag och icke
oﬀentliga organisationer
AB Volvo (Volvo Buss)
CGI Sverige
Chargestorm
GARO
German Solar
Hertz Sverige/Sunfleet
Holmgrens bil
IKEA
Innoventum
Liljas bil
Liros Power Solution
Miljöfordon Sverige
My Eco
Park & Charge
Schneider Electric
SunDrive
Volvo Technology Corporation
Växjö Fastighetsförvaltning
Wireless Maingate Nordic
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