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Sammanfattning
Miljöbalken föreskriver att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska ske från ett
helhetsperspektiv och ge underlag för en allsidig bedömning av ett projekts miljöpåverkan. Det finns idag ingen praxis eller vägledning för hur en beskrivning av
transporters miljöpåverkan bör utformas i en MKB. Mycket olika principer tillämpas i
olika regioner och av olika aktörer, vilket medför att möjligheten till jämförbarhet är
liten. Den miljöpåverkan från transporter som behandlas i rapporten är främst utsläpp
till luft via avgasemissioner.
Flera faktorer är viktiga vid beskrivning av transporternas miljöpåverkan; vilka
avgränsningar som har gjorts, vilka underlag beräkningarna baserats på samt hur
miljöpåverkan har uppskattats. Problematiken med gränsdragning, både juridisk och
geografisk, har studerats. Vem "tillhör" transporten och vem har ansvar för
transporten och dess emissioner? Var börjar och slutar transporten? I många fall har
ett företag kunder över hela världen, hur långt ska då beskrivningen av transporterna
sträcka sig? Det är även viktigt att i kvantifieringen av emissionerna använda sig av
ett relativt noggrant dataunderlag gällande transportsituationen och av tillförlitliga
emissionsfaktorer samt att väl dokumentera tillvägagångssättet.
I rapporten har vi gett förslag till svar på de ovan ställda frågorna samtidigt som vi
gjort en sammanfattning över hur transporter beskrivits i tillståndsansökningar
inlämnade till miljödomstolen. Totalt granskades 54 ärenden på miljödomstolarna i
Stockholm och Vänersborg. Resultat från olika beräkningsexempel med inriktning på
emissionsfaktorers betydelse, geografiska avgränsningar och jämförelser mellan en
nutida och en framtida transportsituation redovisas. Slutligen ges förslag på vad en
beskrivning av transporters miljöpåverkan bör innehålla, vilka geografiska avgränsningar som kan göras, tillgängliga emissionsfaktorer för kvantifiering av utsläpp
till luft samt hur resultaten kan användas.
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Beskrivning av transporters miljöpåverkan i en MKB
för industrier och energianläggningar
1 Inledning och problembeskrivning
Miljöbalken föreskriver att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska ske från ett
helhetsperspektiv och ge underlag för en allsidig bedömning av ett projekts miljöpåverkan. Miljöbalken ställer i detta avseende större krav än vad den tidigare miljöskyddslagen gjorde. Bland annat ställer den krav på att belysa en rad ”nya” aspeter.
Ett krav är att miljöpåverkan ska belysas inte bara från verksamheten vid en
anläggning utan även från de transporter som hör till. För närvarande saknas dock i
stor utsträckning vägledning för verksamhetsutövare, konsulter och MKB-handläggare vid länsstyrelser m.fl. beträffande vilka krav som ställs på miljökonsekvensbeskrivningen och på metodik och dataunderlag. Detta gäller beskrivningen i sin
helhet och beskrivningen av enskilda aspekter som transporterna och deras miljöpåverkan. De MKB-er som utarbetas av olika aktörer och för olika verksamheter ser
därför mycket olika ut.
Över huvudtaget har MKB-er enligt miljöbalken ännu inte funnit sin form. Det förekommer delvis stora brister i de MKB-er som lämnas till miljödomstolarna i relation
till andemeningen i balken om underlag för allsidig bedömning och helhetsperspektiv.
Detta framgår klart vid en genomgång i miljödomstolarnas arkiv. Särskilt knappt
behandlas de aspekter som inte tidigare behövde redovisas i MKB-er.
I en studie som Naturvårdsverket låtit göra (Naturvårdsverket, 2001) har de tidiga
erfarenheterna hos länsstyrelser, verksamhetsutövare, konsulter och miljödomstol
studerats med avseende på hur "nya" aspekter i MKB-arbetet hittills har behandlats. I
rapporten anges att de MKB-dokument som utarbetats i enlighet med miljöbalken ofta
är ytliga. Man skriver: "De olika områden som nämns i miljöbalken brukar vara
beskrivna, men det saknas ofta kvantifieringar och underlag för värdering. Hälsa,
kulturfrågor och de nya aspekterna i balken, bland dessa transporterna, är särskilt
dåligt redovisade".
Naturvårdsverkets rapport visar på ett behov av vägledning, såväl för myndigheter i
bedömningen av inlämnade dokument, som för verksamhetsutövare och konsulter vid
utarbetandet av dokumenten. Miljöpåverkan från transporter är en av de aspekter för
vilken det kan behövas mer specificerat underlag för hur beskrivningen i MKB bör
utformas. Ännu har inte någon praxis utarbetats för detta, utan olika principer
tillämpas i olika regioner och av olika aktörer.
Miljöpåverkan från transporter uppkommer främst genom utsläpp till luft och via
buller. Men transporter och deras miljöpåverkan innefattar även annan typ av miljö-
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påverkan. Till exempel innebär transporterna olycksrisker - både framförandet av
fordon i sig och i den mån miljöfarliga, explosiva eller på annat sätt farliga ämnen
transporteras. I det fall en ny vägdragning utgör en förutsättning för en ny eller
utvidgad verksamhet tillkommer effekter från markintrång och annat.
Miljöpåverkan från transporter utgörs av lokala, regionala och globala miljöeffekter.
Transporter utgör också en inte obetydlig del av den svenska energikonsumtionen. I
många fall står transporter för en stor del av verksamhetens samlade lokala hälso- och
miljöpåverkan och även för betydande bidrag till global miljöpåverkan.
Flera faktorer är viktiga vid beskrivning av transporternas miljöpåverkan; hur miljöpåverkan har uppskattats och vilket underlag beräkningar har baserats på samt vilka
avgränsningar som gjorts.
Metodikfrågor tas inte upp i Miljöbalken. Det ställs inga krav på hur beskrivningen
bör utformas och på kvaliteten i dataunderlaget. Det är naturligtvis svårt att ange
generella regler som passar alla olika slag av anläggningar. Men det skulle förenkla
för såväl utförare som granskare, om det fanns lättillgängligt och väldokumenterat
underlag för hur beräkningar av transporter bör ske och att det klart nämns i de MKBer som utarbetas hur uppskattningar av trafikarbete och utsläpp har gjorts.
Inte heller tas gränsdragningsfrågor upp i miljöbalken. Det är många olika slag av
avgränsningar som kan behöva göras i en MKB och det är viktigt att så långt möjligt
beskriva hur man tänkt i dessa avseenden. När det gäller transporter är den
geografiska avgränsningen viktig och kan avsevärt påverka resultat och slutsatser.
Hur avgränsningen bör göras beror bland annat på syftet med beskrivningen av
transporterna. Det framgår inte direkt av miljöbalken men syftet är, att ge underlag för
helhetsbedömning av tillåtligheten och en bedömning av hur väl hänsynsreglerna –
bland annat hushållningen med resurserna - uppfylls.
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2 Projektet syfte och omfattning
2.1 Syfte
Projektet har stöttats finansiellt av Vägverket med syftet att analysera hur man kan
beskriva, uppskatta och värdera transporters påverkan på miljön i MKB för verksamheter som industri och energiproduktion. Särskilt ska problematiken som rör gränsdragning studeras. Olika principiella tillvägagångssätt och konsekvenser av dessa ska
studeras och värderas ur såväl miljömässig som juridisk synvinkel. Resultaten ska
kunna utgöra underlag för vägledning vid beskrivning och bedömning av transporters
utsläpp och miljöpåverkan i en MKB för verksamheten. Slutsatser och rekommendationer har diskuteras med olika aktörer på ett seminarium.

2.2 Utfört arbete
I projektet har studerats hur transporter beskrivits i MKB-er inlämnade med tillståndsansökningar till miljödomstolen. Vidare har värderats hur beskrivningen kan göras för
att uppfylla de krav som bör ställas på en beskrivning både ur naturvetenskaplig och
juridisk synvinkel. Vid besök hos miljödomstolarna i Stockholm och i Vänersborg har
ett antal akter gåtts igenom med avseende dels på domar, dels på MKB-er. De
tillståndsärenden som studerats har behandlats vid domstolarna under åren 1999 2002.
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3 Befintligt underlag för upprättande av en MKB
Underlag har tagits fram av olika myndigheter för att i olika avseenden underlätta
upprättandet av MKB. Förutom miljöbalkens föreskrifter finns allmänna råd utarbetade för MKB. Sektorsmyndigheter har utarbetat underlagsdokument för hela eller delar
av miljökonsekvensbeskrivningen. En sammanställning över sådant underlag har bl.a.
gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket av Svensson och Lövblad (2003).

3.1 Miljöbalkens försiktighetskrav
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling (1 kap. 1 §) och utgör ett redskap för att genomföra de av riksdagen fastställda nationella miljökvalitetsmålen.
Miljömålen ger i sin tur viss vägledning för när och i vilken omfattning miljöbalkens
regler skall tillämpas, men är dock inte att jämställa med lagar. För att uppnå miljömålen har riksdagen pekat ut tre övergripande åtgärdsstrategier, nämligen “effektivare
energianvändning och transporter“, “giftfria och resurssnåla kretslopp“, “hushållning
med mark, vatten och bebyggd miljö“ Det är naturligtvis den första som är mest
intressant i detta sammanhang och denna främjar framförallt de tre miljömålen ”Frisk
luft”, ”Bara naturlig försurning” och ”Begränsad klimatpåverkan”.
Balkens hänsynsregler skall tillämpas av alla som bedriver eller avser bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd. Hänsynsreglerna anger vilken typ av försiktighetsmått en enskild verksamhet skall vidta och i vilken omfattning detta skall ske. Balkens
hänsynsregler (särskilt det allmänna försiktighetskravet i 2 kap. 3 §) omfattar även
krav på försiktighetsåtgärder för att minimera transporters miljöpåverkan.1
De allmänna hänsynsreglerna ligger till grund för prövning av verksamheters tillstånd
och föreskrivande av villkor för ett sådant. Enligt förarbetena till miljöbalken kan ett
sådant villkor avse vad som helst som gagnar en ekologiskt hållbar utveckling.2 Detta
är en skillnad vad som gällde tidigare enligt miljöskyddslagen då villkor endast kunde
avse olägenheter från verksamheten. Genom miljöbalken har således tillkommit en utökad möjlighet att villkorsreglera transporter, t.ex. genom att föreskriva krav på visst
transportsätt eller fordonstyp.

1

Undantaget från de allmänna hänsynsreglerna är sådana åtgärder som är av försumbar betydelse i det
enskilda fallet (2 kap. 1 §), vilket enligt förarbetena (prop 1997/98:45, del 2 sid. 13) t.ex. kan vara
val av bostad och semestersysselsättning. Detta undantag kan således röra åtminstone vissa
transporter.
2
Enligt prop. 1997/98:45 del 2 s. 8.
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3.2 Miljöbalkens krav på MKB
3.2.1 BAKGRUND
En miljökonsekvensbeskrivning utgör ett underlag för prövningsmyndigheten vid
bedömningen om och under vilka villkor en verksamhets lokalisering och drift kan
tillåtas utifrån miljöbalkens hänsynsregler och miljökvalitetsnormer. Utredning om
transporternas miljöpåverkan kan därigenom vara ett viktigt underlag för att fatta
beslut om en verksamhets tillstånd och villkor.
Redan i miljöskyddslagen fanns krav på en form av beskrivning av miljökonsekvenserna för vissa industriella anläggningar. Det var dock inte fråga om miljökonsekvensbeskrivning i den bemärkelse som kommer till uttryck i t.ex. MKBdirektivet och där MKB-n inte bara omfattar själva utredningen utan även processen
att ta fram och godkänna en sådan. Sedan början 1980-talet har dock de miljöeffektbeskrivningar som gjorts varit ett viktigt beslutsunderlag vid prövning av tillstånd att
bedriva miljöfarlig verksamhet.
I och med att miljöbalken trädde i kraft, skärptes och tydliggjordes kraven på
innehållet i en MKB, både vad gäller beskrivningen av miljökonsekvenser samt
processen för att ta fram denna beskrivning.

3.2.2 SYFTE
En MKB är ett dokument och en process som skall ge ett, ur miljösynpunkt, så bra
beslutsunderlag som möjligt och medverka till att kunskapsluckor upptäcks, att
kunskapen ökar samt att detta i sin tur bidrar till att verksamheten får så liten
miljöpåverkan som möjligt.3. I miljöbalkens 6 kap. 3 § anges att:
“Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta och
indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på
människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på
hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan
hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad
bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.“

Den “fysiska miljön i övrigt“ omfattar förutom mark, vattenområden, landskap,
kulturmiljön, infrastruktur, anläggningar och byggnader samt även ekosystem och
deras ingående komponenter, såsom växter, djur och andra organismer, liksom klimat
och upplevelserna i den fysiska miljön, exempelvis i form av tystnad och ljud.4 Att
infrastrukturen som en del av den fysiska miljön är en faktor som skall beskrivas
betyder att transporterna är en viktig del att beskriva i en MKB, men ger inte någon
direkt vägledning för avgränsningsproblematiken.
Det breda syftet med MKB innebär att alla möjligheter som föreligger för en verk3
4

Prop. 1997/98:45, del 2, sid.46.
NFS 2001:9.
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samhet att påverka miljön, genom utsläpp till luft och vatten, avfall, ianspråktagande
av mark och ändliga resurser, påverkan genom buller, lukt och ljusstörningar mm. ska
beskrivas och värderas. Det är självklart att transporter samt deras utsläpp till luft och
påverkan på miljön ska beskrivas i det fall nya vägdragningar planeras. Alla de
transporter som hör till verksamheten - bl.a. intransport till anläggningen av råvaror
och uttransport av produkter och avfall – skall finnas med och beaktas som en del i
helheten.

3.2.3 INLEDANDE ARBETE
MKB skall bl.a. upprättas för verksamheter som skall tillåtlighetsprövas enligt miljöbalkens 7 kap. 28a §, eller kap. 9, 11 och 12. Den verksamhetsutövare som behöver
tillstånd för sin verksamhet skall meddela sina planer i ett tidigt samråd med länsstyrelsen. Verksamhetsutövaren skall redan inför detta samråd ha tagit fram uppgifter
om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt dess
förutsedda miljöpåverkan. Under samrådet skall verksamhetsutövare och länsstyrelse
diskutera hur MKB-arbetet skall inriktas och hur man skall gå vidare.5 Det är i detta
skede det blir aktuellt att klargöra i vilken omfattning transporternas miljöpåverkan
skall redovisas. Men det tidiga samrådet är ingen formaliserad process och
myndigheterna kan därför även senare begära kompletteringar.
Efter det tidiga samrådet skall länsstyrelsen besluta om verksamheten ifråga kan antas
medföra betydande miljöpåverkan eller inte.6 Vissa verksamheter förutsätts medföra
sådan miljöpåverkan och beskrivs i bilaga 1 till förordningen om MKB (1998:905). I
övriga fall avgör länsstyrelsen huruvida en verksamhet kan medföra betydande
miljöpåverkan eller inte, utifrån kriterier som anges i förordningens bilaga 2 och som
indelas i tre kategorier: “projektets karaktäristiska egenskaper“, “ projektets lokalisering“ och “de möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper“. Verksamhetens
transportbehov kan därigenom vara en faktor som påverkar bedömningen av om
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan.7

3.2.4 INNEHÅLL OCH OMFATTNING
Vad en MKB skall innehålla skall avgöras utifrån det ovan beskrivna syftet med
MKB. Samma krav ställs på innehållet i en MKB oavsett om ärendet rör ansökan om
utbyggnad eller ändring av en befintlig verksamhet eller om det rör en ny
verksamhet.8 Däremot kan omfattningen av en MKB variera beroende av om
verksamheten kan anses medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Om en
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan skall ett utökat samråd
genomföras och MKB-n skall uppfylla de kriterier som återfinns i 6:7 st. 1 MB. Om
verksamheten inte antas medföra betydande miljöpåverkan skall MKB-n omfatta
5

NFS 2001:9 .
6 kap. 4 § MB.
7
Se vidare NFS 2001:9.
8
Prop. 1997/98:45 del 1, sid. 291.
6
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dessa uppgifter i den mån det behövs med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning.
Att avgöra om ett projekt medför betydande miljöpåverkan (den engelska termen för
detta är screening) är inte samma sak som att avgöra vad som skall ingå i en MKB
(scoping). Miljöbalken reglerar vad en MKB skall innehålla men inte hur utredningen
i enskilda fall skall avgränsas. Det finns ingen avvägningsregel varigenom det kan
fastställas vad som är rimligt och inte heller någon formaliserad process för att avgöra
detta. Efter samråden är det istället upp till verksamhetsutövaren att avgöra hur utredningen skall avgränsas. Vanligen är det inte förrän i samband med att tillståndsfrågan
avgörs som prövningsmyndigheten gör den slutliga bedömningen om MKB-n är
tillräcklig. Bedömning av om MKB-n är godkänd utgår från en rimlighetsbedömning
där hänsyn bl.a. tas till de störningar som kan antas uppkomma i det enskilda fallet
och till hur svårt och hur lång tid som det skulle ta att göta en utredning. Oavsett om
MKB-n utifrån denna prportionalitetsbedömning är godkänd kan beslutsunderlaget för
att bedöma tillåtligheten vara otillräckligt, vilket kan påverka möjligheten att få
tillstånd samt hur tillståndet utformas. Mer om detta kan läsas i Westerlund (1999).
“En miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan skall innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla
syftet enligt 3 §, däribland
1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering,
utformning och omfattning,
2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar skall undvikas,
minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det skall undvikas att verksamheten eller åtgärden
medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. överträds,
3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på
människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser
som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra,
4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa
utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, dels
en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till
stånd, och
5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-4.
I ett beslut enligt 4 § tredje stycket om att betydande miljöpåverkan kan antas får
länsstyrelsen ställa krav på att även andra jämförbara sätt att nå samma syfte skall
redovisas när alternativa utformningar som avses i första stycket 4 redovisas.
För verksamheter eller åtgärder som inte kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan skall en miljökonsekvensbeskrivning innehålla vad som anges i första
stycket, i den utsträckning det behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art
och omfattning....“

Punkterna 1-5 är inte uttömmande och ordet “däribland“ i lagtexten anger att MKB-n
kan behöva innehålla mer uppgifter än de uppräknade för att uppfylla syftet i 6:3. Det
ges inte någon direkt vägledning för vilken avgränsning som skall göras vid
beskrivningen av miljökonsekvenserna av transporter. Styrkan och omfattningen av
redovisningen av effekter och konsekvenser skall kvantifieras på ett sätt som gör det
möjligt att klargöra om miljökvalitetsnormer och miljöbalkens hänsynsregler uppfylls.
Naturvårdsverket menar även att det skall klargöras om av riksdagen fastställda
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miljökvalitetsmål kan efterlevas.9 I transportsammanhang kan miljökvalitetsnormer
för luft vara viktiga eftersom luftkvaliteten i stor utsträckning påverkas av avgaser
från vägburna fordon.10
I propositionen anges att en verksamhets inverkan (6:7, st. 1, p 3 MB) skall avgöras
utifrån arten, styrkan och räckvidden av störningarna. Utöver den direkta omgivningspåverkan som verksamheten kan antas medföra skall även vissa andra konsekvenser
beskrivas som genereras av verksamheten, om än mera indirekt. Här anges ökad
biltrafik i det område där verksamheten skall etableras som en sådan konsekvens.11
Redovisningen av alternativ utgör en väsentlig del av en MKB12. Det finns därför
krav på att beskriva alternativ utformning av verksamheten och i vissa fall även
alternativa sätt att uppnå syftet med verksamheten. I propositionen exemplifieras det
sistnämnda: Att välja vindkraft i stället för vattenkraft för att utvinna energi eller att
välja att bygga ut järnvägsnätet istället för att bygga en flygplats för inrikesflyg för att
förbättra kommunikationerna.13 I dessa fall handlar det primärt om att ändra hela
anläggningens utformning och inte val av transportsätt till och från t.ex. en energiproduktionsanläggning. Kravet på alternativ utformning kan däremot omfatta ett krav
på att alternativa transporterslag, bränslen och fordon skall redovisas även om detta
inte nämns specifikt.14
Angående alternativ lokalisering skall detta anges om det är möjligt. Skillnaden i
transporternas miljökonsekvenser skall då också redovisas eftersom det kan innebära
stor skillnad både i total utsläppsmängd och vilka geografiska punkter man passerar
med tanke på miljökvalitetsnormer.

3.3

Underlag för beskrivning av transporter i MKB

Det pågår en hel del arbete för att ta fram och även granska befintligt underlag för
stöd i arbetet med MKB. Naturvårdsverket har en nyckelroll och har bland annat givit
ut allmänna råd. Naturvårdsverket har också drivit ett antal projekt för att studera hur
det fungerar att utföra MKB enligt miljöbalken. Ett projekt har rört utvärdering av
samrådsförfarandet (Inregia 2002). Ett annat har behandlat granskning av det
vägledningsmaterial som via olika myndigheter ställs till förfogande som en hjälp i
MKB-arbetet (Svensson och Lövblad, 2003). Vägledningsmaterialet har sammanställts och via en enkät har en studie gjorts över vilka material som olika aktörer
känner till och använder i sitt arbete samt om de saknar vägledning på något speciellt
område. Flera av de som svarat på enkäten saknar bl.a. riktlinjer för geografiska
9

Naturvårdsverkets rapport 5150 s 32.
NFS 2001:9.
11
Prop. 1997/98:45, del 2, sid. 62.
12
Naturvårdsverket, rapport 5150 s 32
13
Prop. 1997/98:45, del 1, sid. 291.
14
Se t.ex. Vänersborgs miljödomstols dom 2001-08-31 i mål M 41- 01 avseende tillstånd för muddring
för Göteborgs Hamn.
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avgränsningar vid beräkningar av transporters utsläpp till luft.
Många av sektorsmyndigheterna t.ex. Banverket, Boverket, Energimyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Räddningsverket, Socialstyrelsen och Vägverket har gett ut vägledningsmaterial med råd om hur deras intresseområde kan behandlas i en MKB.
Dessutom har de flesta länsstyrelser gett ut underlag som ska vara till hjälp för länets
verksamhetsutövare i deras arbete med att utarbeta MKB. Länsstyrelserna har även
givit ut en gemensam rapport ”MPD samordningsprojektet” som bl.a. behandlar tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet.
I det underlag som utarbetats av olika myndigheter för att underlätta för verksamhetsutövarens arbete med MKB berörs beskrivning av transporterna i liten omfattning och
ofta på ett generellt och översiktligt sätt. Underlaget som rör transporter har sammanställts nedan.

3.3.1 NATURVÅRDSVERKET
I allmänna råd från Naturvårdsverket står det att styrkan och omfattningen av
redovisningen av effekter och konsekvenser skall kvantifieras på ett sätt som gör det
möjligt att uttolka om av riksdagen fastställda miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer
och miljöbalkens hänsynsregler uppfylls. Detta har i transportsammanhang stor
betydelse då efterlevnaden av flera av de miljökvalitetsnormer som finns till stor del
hänger samman med avgaser från vägburna fordon.15 Det är detta som är det mest
handfasta kravet vad gäller transporter eftersom efterlevnaden av flera av miljökvalitetsnormerna som finns, påverkas av förorenande avgaser från trafik.
I Naturvårdsverkets remissupplaga av handboken ”Hamnar - om hälso- och miljöpåverkan, MKB, tillståndsprövning m.m.” konstateras att transporterna till och från
hamnområdet orsakar miljöeffekter i form av buller och utsläpp till luft. Några kortfattade råd ges om hur miljöpåverkan kan minskas. Naturvårdsverket menar att
hamnens fartygsanlöp och lastbilstransporter bör redovisas i form av antal och tidpunkter för lastning och lossning. Man anser även att olyckor i samband med
transporter ska behandlas kortfattat.

3.3.2 SOCIALSTYRELSEN – HÄLSA
Socialstyrelsen tar i ”Miljöhälsorapport 2001” upp den generella kopplingen mellan
transporter och hälsoaspekter. I rapporten anges vägtrafiken som den största
utsläppskällan till kväveoxider och kolmonoxid. Dessutom uppges att trafiken i
tätorter tillsammans med småskalig vedeldning bidrar till de dominerande utsläppen
av PAH, flyktiga organiska föreningar (VOC) och partiklar. Socialstyrelsens rapport
”Hälsa i miljökonsekvensbeskrivningar” kan hämtas på Socialstyrelsens hemsida
(http://www.sos.se/fulltext/103/2001-103-11/2001-103-11.pdf). Rapporten berör hälsa
15

NFS 2001:9.
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relaterat till luftföroreningar och buller. Socialstyrelsen har utvecklat en stegmodell
för miljömedicinska bedömningar i MKB. Modellen presenteras översiktligt, men en
detaljerad beskrivning saknas. Eventuella kopplingar mellan transporter och hälsa
behandlas inte.

3.3.3 RÄDDNINGSVERKET – OLYCKSRISKER
I många av Räddningsverkets rapporter tas risker med transporter upp. Risker med
transporter till och från en anläggning behandlas utförligt, men även aspekter kring
transporter som passerar bostäder och andra känsliga områden tas upp. Många av
rapporterna kan hämtas på verkets hemsida, www.srv.se.

3.3.4 VÄGVERKET
I Vägverkets rapport ”Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn, del 2 metodik”
behandlas frågor som transporter med farligt gods och utsläpp till luft från trafiken då
det aktuella projektet (vägen) är realiserat. Dessutom bör det i en miljökonsekvensbeskrivning även ingå beskrivningar av störningar i form av buller, luftföroreningar
och tillfälliga transportvägar under själva byggperioden.

3.3.5 LÄNSSTYRELSERNA
Länsstyrelsen i Västra Götaland har som en av få myndigheter utarbetat underlag för
verksamhetsutövare och myndigheter om hur miljöpåverkan av transporter bör behandlas i tillståndsprövningar. Länsstyrelsen har producerat en skrift (som tills vidare
är ett arbetsmaterial) ”Transporter i tillståndsprövning” som beskriver såväl lagstödet
för inkluderandet av transporter, som en checklista för vilka uppgifter som kan
behövas i samband med prövningar samt förslag på vägledande och absoluta villkor.
Skriften inkluderar omfattande förslag till hur beskrivningen av transporter och deras
miljöpåverkan kan göras.
Länsstyrelsen tar även upp gränsdragningsproblematiken och föreslår att transporterna
beskrivs så långt det går. Som stöd för detta anges miljöbalkens kunskapskrav. Checklistan i skriften är tänkt att användas som ett stöd i att utarbeta och granska MKB-er.
Omfattningen skall anpassas till vad som är skäligt vid respektive verksamhet. Bland
aspekter som länsstyrelsen tar upp är lokalisering i förhållande till allmän väg, järnvägsstation, hamn, kollektivtrafik. Vidare anges att olika lokaliseringar och risker för
konsekvenser och miljöeffekter av transporterna bör beaktas.
Transporterna bör enligt länsstyrelsen i Västra Götaland beskrivas med angivande av
transportsträckor för olika transportslag inklusive transporter av råvaror, produkter,
avfall och farligt gods. Även personalens tjänste- och arbetsresor är enligt länsstyrelsen av intresse att beskriva. Transporternas fördelning på fordonsslag, liksom
eventuell miljöklassning bör redovisas. Miljöpåverkan föreslås främst beskrivas som
utsläpp till luft och buller. Transporternas miljöbelastning i relation till regionala
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miljömål bör utvärderas. Där verksamheten i betydande grad bidrar till att överskrida
miljökvalitetsnormer är det viktigt att även beskriva transporternas bidrag till detta.
Att detta skall beskrivas framgår dock indirekt av lagtexten. Energiförbrukningen bör
anges med någon typ av nyckeltal. Slutligen bör även alternativ till dagens transportsituation beskrivas.
Ur länsstyrelsens perspektiv är den viktigaste aspekten att underlaget ska kunna ge
möjlighet till att utforma åtgärder mot transporternas utsläpp. Ett antal krav kan ställas
på transporterna och detta kan tillämpas vid fastställande av villkor. Kraven innebär
att utarbeta handlingsplaner för att minska miljöpåverkan från transporter genom förbättrad logistik och minskat transportarbete, byte av transportslag samt skärpta fordonskrav. Länsstyrelsen diskuterar också möjligheter att ställa absoluta villkor på utsläppen från transporter. För att skydda de som bor och vistas i närområdet från buller
föreslås att verksamhetsutövaren vidtar skyddsåtgärder vid hus som kan störas av
transporterna.

3.4

Reglering av transporter i tillstånd

Vad skall då ett omfattande beslutsmaterial med en utförlig beskrivning av transporternas miljöpåverkan användas till? En miljökonsekvensbeskrivning utgör ett
underlag för prövningsmyndigheten att bedöma om och under vilka villkor en verksamhets lokalisering och drift kan tillåtas utifrån miljöbalkens hänsynsregler och
miljökvalitetsnormer.
Vid en tillståndsprövning finns det sedan miljöbalken trädde i kraft en utökad
möjlighet att villkorsreglera transporter, t.ex. genom att föreskriva krav på visst
transportsätt eller en viss fordonstyp.16 Den typen av villkor har dock än så länge varit
relativt sällsynta. Under 2003 har det dock i flera domar föreskrivits villkor som berör
transporters miljöpåverkan.
Exempelvis har flera bolag ålagts att inom en prövotid utreda möjligheterna att
minska miljöpåverkan av transporterna till och från bolagets anläggning.17 Det har
uttryckligen angivits att redovisningen skall innehålla exempel på åtgärder och deras
miljö- och kostnadsmässiga konsekvenser samt bolagets förutsättningar att genomföra
dem. Syftet med dessa villkor är att göra det möjligt att bedöma vilka åtgärder som
bolaget skäligen bör åläggas. När denna utredning är klar kommer frågan om
eventuella villkor avseende bolagets transporter att kunna tas upp.
I andra domar har bolag genom slutligt villkor ålagts att utarbeta en plan för sina
transporter inom anläggningen samt av gods till och från anläggningen. Planen skall
16

Den materiella grunden för ett sådant villkor är 2 kap. 3 § miljöbalken och den formella grunden 22
kap. 25 § p.6.
17
Se t.ex. Miljööverdomstolens domar 2003-05-06 i mål nr M 602-02 M 258-01 angående Stora Enso
Hylte AB och i mål nr M 7179-02 angående Akzo Nobel Base Chemicals AB samt Miljödomstolen
vid Vänersborgs tingsrätts dom 2002-10-31 i mål nr M 258-01 angående Billerud Aktiebolag vid
Gruvöns bruk (överklagat men ej avgjort vid färdigställandet av denna rapport).
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utgå från syftet att transporterna sker på sådant sätt som främjar en hållbar utveckling
och skall ges in till tillsynsmyndigheten vart tredje år.18

18

Miljödomstolen i Växjö domar 2002-12-20 i mål nr M 106-02 och M 223-00 angående Stora Enso
Nymölla Aktiebolag, 2002-12-19 i mål nr M 455-01 angående Holmen Paper Aktiebolag, samt
2003-03-13 i mål M 461-01 angående Perstorp Formox AB.
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4 Miljöpåverkan av transporter
4.1 Generella utgångspunkter
Utgångspunkten för att beskriva miljöpåverkan kan göras på samma sätt som man
byggt upp miljönyckeltal. Miljöpåverkan kan beskrivas som en kedja D P S I R som
utgår från en aktivitet (D=driving force), som ger vissa utsläpp till miljön
(P=Pressure), som i sin tur bidrar till ett miljötillstånd (S=State). Detta leder till en
miljöpåverkan (I=Impact) som kan begränsas genom olika åtgärder (R=Respons).
Beskrivningen av transporternas miljöpåverkan kan inkludera parametrar som antal
transporter till och från en anläggning varje dag eller varje år (= D), vilka typer av
fordon som används, vilka sträckor som körs – dels sträckans längd, dels körvägens
omgivningar – samt vilka utsläpp till luft (= P) som beräknas ske. Det mest illustrativa
är givetvis att redovisa så många aspekter som möjligt. Transporter som sker på
sträckor i närheten av anläggningen som är särskilt ”känsliga” för föroreningspåverkan genom att de ligger i anslutning till bostäder, skolor, sjukhus eller känsliga
ekosystem och transporternas bidrag till föroreningshalter (=S) kan vara viktiga att
beakta. Att även belysa miljöpåverkan från tänkbara alternativa fordon och transportvägar kan ge ökad information.
Miljöpåverkan från transporter bör beskrivas för luftföroreningar som emitteras vid
transporter, och som det finns miljökvalitetsnormer och internationella åtaganden för.
Detta inbegriper främst kväveoxider, kolväten, partiklar, koldioxid, kolmonoxid samt
svaveldioxid.

4.2 Påverkan från en punktkälla i relation till påverkan från trafik
Påverkan på miljön från en enstaka anläggning som bedriver en viss verksamhet, är
oftast relativt begränsad, och utgör endast ”en liten bäck” till ”den stora älven”.
Trafiken i samhället - både personbiltrafik och transporter av råvaror, produkter och
avfall till och från olika anläggningar - innebär ur många aspekter ofta en större miljöpåverkan än den samlade påverkan från olika enskilda verksamheter.
Detta har givetvis en historia. Kraven på åtgärder riktades i ett första skede på 1970och 1980-talen mot de då stora punktutsläppen; industri- och energianläggningar. Här
lärde man sig gradvis att beakta miljöaspekterna och på så sätt begränsa utsläppen
mer och mer. Utsläppen från punktkällor har minskat successivt från 1975 och framåt.
Under samma tid har transporterna ökat i betydande grad. Sedan slutet på 1970-talet
har dock även privatbilism och transportsektor blivit föremål för emissionsbegränsande åtgärder och kring 1985 nådde utsläppen från trafik sitt maximum. Effektivt
åtgärdsarbete för dessa källor tar dock lång tid, eftersom det handlar om att komma åt
utsläppen från många små utsläppskällor, som inte är tillståndspliktiga. I stort sett
behöver man vänta ut att ny teknik och strängare krav ska slå igenom via
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utrangeringen av gamla fordon.
Att transporterna till och från en verksamhet bidrar med betydande utsläpp och
ianspråktagande av resurser utgör skäl att beskriva dem i en MKB, särskilt i den mån
en utökad verksamhet kommer att innebära utökat transportarbete. Transporterna är ju
en förutsättning för verksamheten. Miljöpåverkan innehåller dock ett flertal viktiga
aspekter. Transporterna ger upphov till buller och luftföroreningar och medför
dessutom risker av olika slag.

4.3 Lokal miljöpåverkan
Transporternas miljöpåverkan behöver - för att ge ett allsidigt perspektiv - betraktas ur
lokal, nationell samt global synpunkt.
Buller från transporter innebär en lokal miljöpåverkan. Bullerpåverkan (= S) kan
kvantifieras som en bullerexponering där antalet störda individer, bostäder, etc.
kombineras med de bullernivåer som förekommer inom området. För att beskriva
bullerpåverkan behöver ett - relativt begränsat - område beaktas runt de vägar där de
huvudsakliga transporterna till och från en anläggning sker. Ett sätt kan vara att
redovisa antalet individer som exponeras för bullernivåer över någon viss nivå.
Bullerexponeringen ger främst upphov till olägenheter (=I) och är dessa betydande
kan hälsoeffekter uppstå bland annat genom att sömnen störs hos de närboende
individerna (=I).
Luftföroreningarna från trafik bidrar tillsammans med andra källor på samma sätt som
buller till en total föroreningsexponering som olika individer i närområdet utsätts för
(=S). Mått på miljöpåverkan kan vara frekvenser av föroreningshalter och personexponering. Exponeringen kan i sin tur i viss utsträckning relateras till hälsoeffekter
(=I). Luftföroreningarna kan även bidra till effekter i ekosystem, fast på lite längre
skala än för hälsoeffekterna. Resonemanget är likartat som för lokala hälsoeffekter.
Ambitionsnivån för att beskriva transporterna till en enskild verksamhet måste ställas
i relation till miljöpåverkan. Den lokala påverkan behöver beskrivas i den mån
föroreningshalter och/eller buller nivåer är så höga att de kan medverka till störningar
eller till att gränsvärden eller miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas.

4.4 Storskalig miljöpåverkan – nationellt och globalt perspektiv
Luftföroreningsutsläppen bör också relateras till annan miljöpåverkan än den rent
lokala. Åtskilliga av de ämnen som släpps ut via transporter är luftföroreningar som
sprids över långa avstånd. För utsläppen av sådana finns internationella överenskommelser och nationella mål. Utsläppen från transporter som tillhör verksamheter
som bedrivs i Sverige sker både inom och utom landet. Frågan är vilka gräns-
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dragningar som ska göras vid kvantifiering av utsläpp. Det är dels intressant att
kvantifiera den del av utsläppen som sker inom landet. De bidrar till de totala svenska
utsläppen och målen att minska dessa. Det är dels intressant att kvantifiera utsläppen
totalt – inom och utom landet. Den globala skalan är främst viktig för föroreningar
med effekter på jordens strålningsbalans som koldioxid och andra växthusgaser och
föroreningar som kan bryta ner stratosfäriskt ozon. För dessa är det relevanta måttet
på miljöpåverkan lika med utsläppt mängd eftersom effekterna i miljön är oberoende
av var utsläppet sker.
Kunskapen om transporternas bidrag till utsläpp av luftföroreningar och beskrivningen av detta i en MKB utgör ett verktyg i åtgärdsarbetet främst på den nationella
skalan.

4.5 Miljörisker förknippade med transporterna
En annan aspekt som tillkommit i och med miljöbalken är att belysa riskerna med
verksamheten. Riskperspektivet för transporter har ofta i större utsträckning beskrivits
i MKB-er, beroende på att transporterna utgör en central del i de riskanalyser som
ingår i MKB-arbetet. Riskperspektivet tas därför inte upp vidare i denna rapport.
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5 Beskrivning av transporter i inlämnade MKB
5.1 Studier av MKB i miljödomstolarnas arkiv
En inledande studie av hur transporter beskrivits i tillståndsansökningar inlämnade till
miljödomstolen i Vänersborg gjordes under våren 2002. Studien som rörde ett 20-tal
ärenden visade på att stora skillnader i beskrivning förelåg, skillnader som inte
motiverades av olikheterna mellan olika ärenden.
Som grund för arbetet gjordes en mer detaljerad granskning av akter vid två miljödomstolar. Arbetet utfördes dels vid miljödomstolen i Stockholm som ett examensarbete vid SLU MKB-Centrum (Johansson, 2003), dels vid Miljödomstolen i
Vänersborg inom ramen för detta projekt. Totalt granskades 54 ärenden. Sammanlagt
utfördes arbetet av tre personer. Genomgången gjordes utifrån ett antal frågor i ett
formulär för att öka jämförbarheten i studierna av innehållet i respektive akt.
Formuläret återfinns i bilaga 1.
Inledningsvis studerades vilka verksamheter som de granskade MKB-erna utförts för.
En strävan har varit att inkludera ansökningar för en rad olika – större och mindre –
verksamheter. En kortfattad studie gjordes över hur MKB-erna generellt var utarbetade, bland annat genom vilka utsläpp till luft och vilken annan miljöpåverkan
som beskrivits. Huvuddelen av studien har dock rört transporterna och hur dess påverkan på miljön beskrivits. I transporternas miljöpåverkan har vi innefattat både
buller och utsläpp till luft. Säkerhetsaspekter och risker har som nämnts inte
inkluderats i vår analys.
Resultaten sammanfattas i bilaga 2.

5.2 Beskrivning av transporter och utsläpp till luft
I huvuddelen av de totalt 54 granskade ärendena vid de båda miljödomstolarna
beskrivs tillhörande transporter på något sätt, i 52 av ärendena anges åtminstone vilka
transportslag som utnyttjas. Endast i 22 fall (41%) beskrivs dock utsläppen från
transporter och deras miljöpåverkan.

5.2.1 UTNYTTJADE FORDONSSLAG
I 52 av de totalt 54 granskade MKB-dokumenten redovisas vilket/vilka transportslag
som utnyttjas (Figur 1) ibland redovisas även en kvantifiering av transporterna (Figur
2). Utifrån de beskrivningar som gjorts i de granskade MKB-erna sker transporter av
råvaror, produkter och avfall till och från anläggningarna i stor utsträckning med
lastbil. I 49 av de granskade ärendena beskrivs lastbilstransporter. Näst vanligast är
beskrivningar av fartygs- och järnvägstransporter, 24 respektive 19 fall. Men även
personbilstransporter knutna till verksamheten beskrivs, 10 fall, och interna
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Antal MKB-er som redovisat fordonsslag

transporter, huvudsakligen arbetsfordon och biltransporter inom fabriksområdet, i 21
fall. I 2 fall tas även flyg upp som ett transportsätt som utnyttjas för gods- eller
persontransporter. Det är dock sannolikt ovanligt att stora frakter sker med flyg, eventuellt inkluderas även tjänsteresor med flyg.

Figur 1

60
50
Lastbil
40

Personbil
Tåg

30

Fartyg
Flyg

20

Interna transporter
10
0

Fördelning mellan de redovisade transportslagen i de totalt 54 MKBer som studerats.

Antal MKB-er som kvantifierat transporterna

5.2.2 KVANTIFIERING AV TRANSPORTERNA
I 49 av det totalt 54 granskade MKB-erna redovisas någon form av kvantifiering av
verksamhetens transporter. I de flesta fall, 43 stycken, nöjer man sig med att redovisa
antalet transporter (antalet in- och uttransporter eller transporterade mängder gods i
ton per år). Fordonsarbetet i fordonskilometer uppskattas i 10 fall och personalens
resor i 3 fall. Dessutom kvantifieras utsläppen till luft i 22 fall. Interna transporter
redovisas i 13 fall (exempel på interna transporten kan vara truckar eller andra
arbetsmaskiner). För en och samma verksamhet kan flera alternativ för att kvantifiera
transporterna redovisas.

50
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Figur 2

Fördelning över hur verksamhetens transporter redovisas.
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5.2.3 KVANTIFIERING AV TRANSPORTERNAS MILJÖPÅVERKAN
Transporternas miljöpåverkan redovisas inte i någon större omfattning, varken den
potentiella miljöpåverkan i form av utsläpp till luft eller den faktiska i form av bidrag
till halter och exponering. Utsläppen redovisas i 22 fall av totalt 54 granskade
ärenden. Halter och exponeringsnivåer redovisades inte i något fall. I de MKB-er där
transporternas utsläpp inte redovisas ges i de flesta fall ingen motivering till varför de
inte har uppskattats. En anledning till att inte ta upp dem skulle kunna vara att
transporterna är få och inte ger några nämnvärda utsläpp.

5.2.4 ALTERNATIVA TRANSPORTSÄTT
Möjligheter till alternativa transportsätt redovisas inte i något av de granskade
ärendena.

5.2.5 GEOGRAFISK GRÄNSDRAGNING VID REDOVISNING AV TRANSPORTER
I ungefär vart tredje fall har den geografiska gränsdragningen för transportredovisningen angivits, se Tabell 1 nedan. Någon motivering ges oftast inte till varför just
den aktuella gränsen använts.
Tabell 1

Transporternas gränsdragning.

Geografisk gräns

Antal MKB-er som utnyttjar
angiven gräns

Inom verksamhetens grindar

3

Närmaste större väg

3

Inom den egna kommunen

3

Vid närbelägen logistikcentral

1

Vid närmaste hamn och tågstation

0

Inom egna länet

1

Vid första kund eller vid råvaruproducent

3

Inom landet

6

Globalt

2

Annan gränsdragning*
5
* I denna kategori inkluderas de som anger: inom en viss radie runt anläggningen samt mer diffusa
angivelser som ”transport till Sverige”, ”transport till Norge” ”transport till hamn”, ”regionala
transporter” eller ”sträcka enkel väg”.

5.2.6 KVANTIFIERADE UTSLÄPP TILL LUFT
I knappt en tredjedel av de granskade MKB-erna redovisas de emissionsfaktorer som
använts vid utsläppsberäkningarna. För uppskattningar av framtida emissioner har
endast i ett av fallen angivits att olika emissionsfaktorer använts vid beräkningar av
dagens transportsituation och den framtida situationen.
I Tabell 2 nedan presenteras transporternas utsläpp av kväveoxider och koldioxid från
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några av de granskade fallen i relation till verksamhetens totala utsläpp. Utsläppen
från transporterna varierar från att vara betydande för verksamhetens totala utsläpp till
att inte ge något betydande bidrag. De industrier som presenteras har varierande
storlek och produktion.
Tabell 2

Verksamhetens totala utsläpp, transporternas utsläpp samt relationen
mellan dessa.

Typ av anläggning

Avfallshantering
Energianläggning 1
Energianläggning 2
Flygplats
Kemikalie industri 1
Kemikalie industri 2
Kemikalie industri 3
Läkemedelsindustri samt
sjukvårdsföretag
Metallindustri 1
Metallindustri 2
Oljedepå
Trävaru-, massa-, och
pappersindustri 1
Trävaru-, massa-, och
pappersindustri 2
Trävaru-, massa-, och
pappersindustri 3
Trävaru-, massa-, och
pappersindustri 4
Trävaru-, massa-, och
pappersindustri 5
Trävaru-, massa-, och
pappersindustri 6
Trävaru-, massa-, och
pappersindustri 7
Trävaru-, massa-, och
pappersindustri 8
Textilindustri
- Data saknas

Verksamhetsutsläpp
(ton/år)
CO2
NOx
164 000497-592
202 000
7 620
184
270
0.55
13
1
0.97
91
13 700
19
0
16 800
0

0.6
28
0

95 000

Transportutsläpp
(ton/år)
CO2
NOx
195
225
4 40054.3-53.7
3 400
2 030
24.9
55.2
1.26
538
8.6
10.6
14.9
76.5
0.8

Transp.utsläpp i rel.
till verks. utsläpp
CO2
NOx
ca 0.02
0.1-0.9
0.27
0.20
0.01

0.14
2.3
0.66
10.9
0.16
0.04

0.069
11
109 – 292

totalt*
0.14
totalt*

0.12
0.39
totalt*

300

34.5
2 300
6 600 17 900
19 400

188

0.20

0.63

376

0

536

5.6

1.4

totalt*

0

25-35

13-23.7

totalt*

0.52-0.68

-

662

1 3502 430
-

510

-

0.77

-

3.3

-

1.5

-

0.45

-

63.9

1762

18.3

-

0.29

-

737

-

170

-

0.23

30 000

32

70

0.4

0.002

0.013

26 00042 000

80-120

4 8007 600

50-78

ca 0.22

1.67-1.86

* Transporterna står för totala utsläppet till luft

Som framgår av Tabell 2 är utsläppen av kväveoxider och koldioxid från
transporterna i många fall i samma storleksordning eller större än de som genereras
från verksamheten. De ingår dock inte i verksamhetens miljötillstånd.

5.2.7 BEGÄRAN OM KOMPLETTERING
I över hälften av de granskade MKB-erna har kompletteringar begärts in. Ungefär
hälften av kompletteringskraven rör transporter. Trots att vi bedömer att transporterna
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i de fall vi studerat är klart otillräckligt beskrivna eller inte beskrivna alls, så
godkänns MKB-erna i många fall. Av de fall som studerats, föreligger inget samband
mellan god information om transporterna i MKB och storleken på anläggning. En viss
tendens till branschvis skillnad kanske kan skönjas. Bland de studerade
verksamheterna inom trävaru-, massa- och pappersindustrin beskrivs utsläppen från
transporterna något mer utförligt än i övriga fall.

5.3 Beskrivning av transporter och buller
Inte i något av de granskade tillståndsärendena beskrivs buller från transporterna mer
ingående. I vissa fall nämns att buller förekommer, men ingen kvantifiering görs. Inte
heller uppskattas hur bullret påverkar omgivningen. Störningar nämns i förhållande
till vägtrafiken i närheten eller till andra intilliggande industrier och bullerkällor.
Oftast anges den totala störningen från verksamheten och transporterna är då en del av
denna. Riktvärden i dB(A) som ej får överskridas anges i en del fall, men ingen
beskrivning görs av transporternas/verksamhetens bullerbidrag till helhetsbullret eller
om riktlinjerna följs i miljökonsekvensbeskrivningarna.
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6 Underlag för kvantifiering av transporter
I de MKB-er som studerats har transporternas miljöpåverkan inte beskrivits särskilt
ingående. Enligt vår synpunkt är det dock – i de allra flesta fall - viktigt att i en MKB
beräkna och redovisa utsläppen till luft från de transporter som är nödvändiga för en
verksamhet. I några fall kan det också vara väsentligt att bestämma hur transporterna
bidrar till den total miljöbelastningen i närområdet och eventuellt bidra till överskridande av miljökvalitetsnormer. Det är viktigt främst i det fall verksamheten
bedrivs i anslutning till en tätort (där miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas)
och då ökade transporter förväntas i det framtida fallet. Alternativa transporter med
andra typer av fordon kan i den mån de är relevanta också behöva beskrivas för att ge
underlag för helhetsperspektivet.
De kvantifieringar som görs bör baseras på ett väldokumenterat och tillförlitligt
underlag om emissionsfaktorer för utnyttjade fordon. Det är viktigt för ett trovärdigt
resultat. Det kommer också att bli allt viktigare med tillförlitliga uppskattningar av utsläppens storlek i och med att transporterna i allt större utsträckning kommer att
inkluderas i de villkor som ställs på verksamheten.
Nedan redovisas (avsnitt 6.3 och 6.4) resultat och slutsatser från tre beräkningsexempel på uppskattningar av transporter och deras utsläpp till luft. Exemplen
redovisas mer utförligt i bilaga 4. De har begränsats till miljöpåverkan av utsläppen
till luft, men principerna för att studera buller är likartade.
I detta projekt fokuseras på metodik och underlag för att kvantifiera utsläpp till luft.
Haltbidrag från transporternas utsläpp beräknas sedan på traditionellt sätt med
spridningsberäkningar. Ett flertal sådana finns och information om spridningsmodeller – liksom förenklade nomogram för uppskattning av haltbidrag i anslutning
till vägar och gator - kan återfinnas i Vägverkets beräkningshandbok (2001).

6.1 Uppskattning av transportarbetet
För att beskriva miljöpåverkan av emissioner till luft från ett företags transporter på
ett så bra sätt som möjligt krävs tillgång till relativt noggranna uppgifter om transportslag, aktuella körsträckor mellan leverantör och kund och/eller mängd transporterat
gods. Ju mer detaljerat underlag som kan tas fram om transporterna, desto bättre blir
beräkningarna och i sin tur beskrivningen.
Enligt vår erfarenhet är det oftast möjligt att relativt enkelt ta fram bra uppgifter om
mängden transporterat gods samt information om vilka sträckor och med vilka fordon
inom Sverige/Norden det transporteras. Vidare är det oftast någorlunda enkelt att få
fram uppgifter om från vilka hamnar utskeppning sker och till vilka hamnar godset
anländer. Dessa transporter har företagen i Sverige oftast någon slags kontroll över
och kunskap om. För vidare transport med t.ex. lastbil från utländsk hamn till kund är
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det oftast svårare att få fram vidare underlag om transportsträckor och transportslag.
Svårigheter att ha kontroll på transporterna föreligger främst när de köps in från
externa transportföretag och när mellanhänder tar hand om delar av transporterna.
Det kan vara relativt enkelt att uppskatta de transporter som hör ihop med ett visst
företag i det fall huvuddelen av godset till och från sker i ett fåtal strömmar och då
frakterna är likartade år från år. För många större processindustrier är det på detta sätt.
Men det finns också företag för vilka såväl råvaruleverantörer som kunder är många
och dessutom skiftar mellan åren. Då kan det bli ett omfattande arbete att uppskatta
transportarbete som är relevanta för verksamheten i såväl den aktuella som den framtida situationen. För att beräkningarna inte ska bli alltför orimliga och tidskrävande,
måste då rimliga antaganden göras gällande årsmodeller, storlek, kravnivåer, typ av
bränsle och motorer m.m. I den mån data saknas får uppskattningar göras eller
konservativa antaganden så att rimliga uppskattningar kan förväntas.

6.2 Beräkning av utsläppta mängder
När underlagsdata för transporterna (fordonstyper, antal, sträckor och andelar som ska
tillskrivas ett företag) har sammanställts återstår att välja emissionsfaktorer för
beräkningarna. I de flesta fall är det svårt att hitta emissionsfaktorer för exakt de fordon som används för en viss transport. Det kan t.ex. saknas underlag för vissa årsmodeller eller storlekar på lastbilar. Emissionsfaktorer från olika beräkningsmodeller
är inte alltid direkt jämförbara, utan det skiljer sig något mellan t.ex. fordonens lastkapacitet, angiven effekt m.m. Därför måste ofta generaliseringar göras för att använda de emissionsfaktorer som är mest relevanta. Tillförlitliga och generellt använda
emissionsfaktorer finns sammanställda i bilaga 3. De baseras antingen på körda
sträckor (mängd emission per kilometer transporterat gods [g/km]), på mängden
fraktat gods (mängd emission per ton transporterat gods [g/tonkm]) eller på mängden
förbrukad energi (mängd emission per mängd förbrukad energi [g/kWh]).
Uppgifter om emissionsfaktorer från olika referenser kan skilja sig åt gällande vissa
parametrar, även i de fall där transportmedlet är till synes mycket lika. Detta kan bero
på olika flera faktorer, se vidare bilaga 3. I denna rapport ingår inte några försök till
att förklara olikheter mellan emissionsfaktorer från olika referenser.

6.3 Beräkningsexempel
Tre beräkningsexempel har utförts för att visa på skillnader i emissioner från
transporter beroende på fordonsslag, emissionsfaktorer och gränsdragningar:
•
•

Jämförelse mellan olika fordonsslag (lastbil, järnväg och fartyg) och
emissionsfaktorer från olika referenser.
Jämförelse mellan beräkningar för en nuvarande och en framtida situation.

22

Beskrivning av transporters miljöpåverkan
i en MKB för industrier och energianläggningar

•

IVL-RapportB1548

Skillnader beroende på geografisk gränsdragning.

Beräkningar har gjorts för utsläpp av kväveoxider (NOx), kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), svaveldioxid (SO2), kolväten (HC) och partiklar (PM). Emissionsfaktorer och referenser redovisas i bilaga 3. Beräkningar och resultat för de tre
exemplen redovisas mer detaljerat i bilaga 4.

6.3.1 UTSLÄPP FRÅN OLIKA TRANSPORTSLAG
Utsläppen till luft varierar beroende på vilket transportslag som utnyttjas. Men valet
av transportslag styrs inte främst av miljöaspekter utan av flera andra faktorer. En
förutsättning för att kunna välja är befintlig infrastruktur och dess möjligheter. En
annan viktig aspekt är givetvis kostnaderna som är förknippade med de respektive
alternativen.
Miljöbalken föreskriver att alternativ till verksamheter studeras. En beskrivning av
transporterna och deras miljöpåverkan vinner ofta på att beskriva även vilka alternativ
som finns och varför alternativen eventuellt ratats. I den mån det finns möjliga
alternativ, önskar ofta myndigheter som granskar en MKB att miljöpåverkan från
alternativa transporter ska belysas.

6.3.2 SKILLNADEN MELLAN NUTIDA OCH FRAMTIDA TRANSPORTUTSLÄPP
I en MKB beskrivs i de flesta fall ett nollalternativ och ett framtida alternativ för ett
företags verksamhet. Det framtida alternativet kan ligga flera år framåt i tiden och
emissionsfaktorer för transporterna som används i nollalternativet kanske inte är
representativa för framtiden. Ökande miljökrav på transporter innebär att utsläppen
per transporterad mängd gods kommer att minska i framtiden.

6.3.3 OLIKA GEOGRAFISKA AVGRÄNSNINGAR
Utsläppen av alla föroreningar ökar givetvis med transportsträckan. Används samma
transportmedel längs hela sträckan är emissionerna givetvis proportionerliga mot
sträckans längd. I de fall där transportmedlen är olika, t.ex. lastbil och/eller tåg till
svensk hamn, fartyg till utländsk hamn och vidare med lastbil och/eller tåg till kund,
kan storleksordningen på emissionerna av vissa komponenter skilja mycket beroende
på var gränsen för beräkningarna sätts. Emissioner av koldioxid är höga från lastbilstransporter, emissioner av svavel är flera gånger högre från fartygstransporter än från
lastbilar och tåg medan tågtransporter generellt genererar de lägsta emissionsmängderna. För att göra korrekta jämförelser, t.ex. mellan utsläppen från olika
transportalternativ och alternativa råvaruleverantörer, är det viktigt att inkludera totala
utsläppen i beräkningar och inte stoppa vid t.ex. nationsgränsen.
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6.4 Resultat från beräkningsexempel
6.4.1 UTSLÄPP FRÅN OLIKA TRANSPORTSLAG
Beräkningarna av emissioner från transporter har i det första exemplet (Exempel 1a i
bilaga 4) gjorts för sträckan Karlstad - Göteborg eftersom det då är möjligt att nyttja
antingen lastbil, tåg eller fartyg för transporterna. Lastbilstransporterna har antagits
köra E45 mellan Karlstad och Göteborg, järnvägstransporterna har haft ungefär
samma sträckning och fartygstransporterna har gått från Karlstad över Vänern till
Vänersborg och därefter via Göta Älv ner till Göteborg. Fem olika typer av lastbilar
med olika lastförmåga och motorprestanda har utnyttjats, två olika referenser till
emissionsfaktorer för tåg och två olika referenser till emissionsfaktorer för fartyg. Den
transporterade mängden gods har antagits vara 100 000 ton.
Det ska observeras att fordonen inom respektive fordonsgrupp inte är helt jämförbara
med varandra. T.ex. har de fem lastbilstyperna olika lastkapacitet och kravnivåer.
Syftet är dock inte att att finna helt jämförbara emissionsfaktorer från olika källor,
utan att visa på hur resultaten kan skilja sig åt beroende på vilken referens och vilken
fordonsmodell man väljer. Ofta går det inte att hitta emissionsfaktorer för exakt den
fordonsmodell man önskar, utan faktorer för den modell som anses vara mest
likvärdig får istället användas. Om de endast finns emissionsfaktorer för en sorts
”lastbil med släp” hos en viss referens är det den man tvingas välja även om t.ex.
lastkapaciteten är något lägre eller högre än önskvärt.
Resultaten från det första beräkningsexemplet visas nedan i figurform. Jämförelsen ur
miljösynpunkt för de olika transportslagen visar att transporterna med tåg generellt
sett ger de minsta utsläppen, medan de högsta utsläppen härrör antingen från lastbilseller fartygstransporterna, något varierande beroende på förorening.
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Emissioner av NOX (ton) från sammanlagt nio olika alternativ för
transporter med lastbil, tåg eller fartyg av 100 000 ton gods från
Karlstad till Göteborg.
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Emissioner av PM (ton) från sammanlagt nio olika alternativ för
transporter med lastbil, tåg eller fartyg av 100 000 ton gods från
Karlstad till Göteborg.

Kväveoxider
Utsläppen av kväveoxider (NOx) är störst från transporterna med fartyg. Skillnaden är
dock relativt liten mellan fartyg och den miljömässigt sämsta typen av lastbil - en tung
lastbil med släp som representerar ett medel av trafiksammansättningen år 1999. För
övriga lastbilstyper är utsläppen av kväveoxider i storleksordningen 40-60% av
fartygsutsläppen. Utsläppen från tågtransporterna utgör mindre än 10% av de från
fartygen.
Koldioxid
De största koldioxidutsläppen (CO2) kommer från lastbilstransporterna, oavsett
modell. Utsläppen från tågtransporter är lägst och utgör ≤10% av lastbilsutsläppen.
Fartygsutsläppen utgör cirka två tredjedelar av lastbilarnas utsläpp.
Svaveldioxid
Utsläppen av svaveldioxid (SO2) är ojämförligt störst från fartygen. Detta beror på att
fartygen i stor utsträckning drivs med olja som innehåller svavel. Enligt uppgifter från
ett rederi utnyttjar ett av deras fartyg som är specialbyggt för transporter från norra
Vänern till Göteborg dieselbränsle med 2% svavelinnehåll. Om istället gasolja med
0,2% svavel används skulle utsläppet för motsvarande sträcka vara en tiondel. Detta
är dock fortfarande större än för de övriga transportslagen, men avsevärt lägre än vid
användning av det 2%-iga dieselbränslet. I jämförelse med fartygstransporterna kan
utsläppen från övriga transportslag försummas. Medan emissionerna för fartygen för
den studerade sträckan (med 2% svavel i dieselbränslet) är 6,4 ton, ligger
emissionerna för lastbilar och tåg mellan 0,0003-0,02 ton.
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Kolväten och partiklar
Utsläppen av både kolväten (HC) och partiklar (PM) varierar mycket inom de olika
transportslagen. Generellt gäller dock att utsläppen är lägst från tågtransporterna.
Kolväteutsläppen från tre av lastbilstyperna (Lastbil 2, 4 och 5) och Fartyg 1 på den
aktuella sträckan är mellan 0,30-0,40 ton, medan utsläppen från Lastbil 1 och 3, samt
Fartyg 2 är mindre än hälften så stora, 0,09-0,15 ton. Utsläppen från tågtransporterna
är lägre än detta, <0,05 ton.
Utsläppen av partiklar från Lastbil 1 samt Fartyg 1 och 2 är mellan 0,3-0,6 ton medan
utsläpp från övriga transportslag är avsevärt lägre - mellan 0,02-0,16 ton.

6.4.2

SKILLNAD

MELLAN

OLIKA

EMISSIONSFAKTORER

GÄLLANDE

SAMMA

TRANSPORTSLAG

Att emissionerna skulle variera beroende på vilket transportslag som valts var
förväntat. Men det förekommer även stora variationer mellan de olika emissionsfaktorerna för ett och samma transportslag, beroende på vilken av de tillgängliga
emissionsmodellerna som används. För de föroreningar för vilka de olika
transporterna ger stora skillnader beroende på val av emissionsfaktorer, är det särskilt
viktigt att emissionsfaktorerna väljs så att de mest relevanta utnyttjas. Det bör
observeras att vi inte har bedömt tillförlitligheten hos de olika emissionsfaktorerna,
utan endast undersökt resultaten av beräkningar med uppgifter från olika referenser.
Samtliga emissionsfaktorer kommer dock från trovärdiga referenser, se vidare
diskussion i bilaga 3.
Ingen av referenserna till emissionsfaktorer har ”fullständig” uppsättning av alternativ
att välja mellan. Beroende på vilka faktorer man väljer att utnyttja skiljer sig
resultaten åt, se Figur 3 till Figur 7 ovan.
I vissa fall är det lätt att förklara skillnaderna med t.ex. årsmodell, kravnivå och
lastkapacitet på fordonen. Till exempel är de emissionsfaktorer som anges för lastbilar
i EMW-modellen respektive NTM-modellen (se bilaga 3) baserade på fordon med
olika angiven lastkapacitet. I beräkningsexemplet där transport av 100 000 ton gods
fraktas mellan Karlstad och Göteborg innebär VTI-modellen 3 205 transporter och
NTM-modellen 2 500 transporter. I andra fall beror olikheterna på skillnader i
emissionsfaktorer från de olika referenserna.
Kväveoxider och partiklar
Utsläppen av kväveoxider och partiklar från lastbilar varierar. De två äldsta typerna
av lastbilar ( Lastbil 1 och 2) har de sämsta kravnivåerna och de med EURO 3
motorer (Lastbil 3 och 5) är de bästa i jämförelsen. Med hänsyn tagen till angivna
kravnivåer är storleksordningen på beräknade emissioner av kväveoxider och partiklar
från lastbilarna de förväntade.
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Utsläppen av kväveoxider från lastbilar varierar på den aktuella sträckan mellan cirka
4 till 9 ton. De två tågen med olika referenser till emissionsfaktorer ger likartade
resultat, cirka 1 ton och de två olika referenserna till fartygen ger lite drygt 10 ton.
Emissionerna av partiklar från lastbilstransporterna är mellan 0,2-0,5 ton, från tågen
mindre än 0,1 ton och från fartygen mellan 0,3-0,6 ton.
Koldioxid
För koldioxid är utsläppen från de olika lastbilstransporterna likartade, 650 – 850 ton
på den aktuella sträckan. Även utsläppen från fartyg var i samma storleksordning i
båda fallen (450 – 500 ton). Utsläppen från tåg varierar mellan cirka 40 och 70 ton.
Svaveldioxid
Stora skillnader förekommer i utsläppen från de olika lastbilstyperna för svaveldioxid
där Lastbil 2 har mer än dubbelt så höga utsläpp som de övriga lastbilarna. En orsak
är årsmodeller och motorkrav. Lastbil 2 är baserad på ett medel av den svenska
fordonsparken av lastbilar 1999 och består alltså av ett stort spann av årsmodeller. De
övriga lastbilstyperna i jämförelsen är alla miljöklassade enligt krav från 1996 eller
2000. En annan orsak beror på använd bränsletyp. Lastbil 1, 3, 4 och 5 använder
miljöklass 1 diesel. För Lastbil 2 är inte bränsletypen definierad utan kan skilja sig åt
mellan fordonen 1999.
Emissionerna från fartygen är lika (samma emissionsfaktor) och som tidigare nämnts
avsevärt högre än från övriga transportslag. Utsläppen från de två tågen varierar
kraftigt, 0,03 respektive 0,0003 ton. Detta beror på att emissionsfaktorerna för de
eldrivna tågen har sitt ursprung från olika sammansättningar av elproduktion. Tåg 1
baseras på emissioner från hela den svenska elproduktionen och emissionsfaktorerna
för Tåg 2 på en speciell ”Vattenfallmix”.

6.4.3 EMISSIONER FRÅN LASTNING OCH LOSSNING
Emissioner från transporter uppstår inte bara under själva körningen utan även vid
lastning och lossning av godset samt vid eventuella omlastningar vid t.ex. en
omlastningscentral för lastbilstransporter, en tågstation eller en hamn.
För fartyg beräknas utsläppen vid lastning/lossning utgöra 20 - 25% av utsläppen från
transporter till sjöss under en sträcka på cirka 25 mil och med ett hamnuppehåll på
cirka 11 timmar (se Exempel 1a i bilaga 4). Detta behöver man också ta hänsyn till
vid beräkning av de totala utsläppen, men detta extra utsläpp kan vara av störst
betydelse för att påverka miljön kring hamnar och omlastningsstationer, i den mån
dessa ligger i en även i övrigt föroreningsbelastad miljö.
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6.4.4 SKILLNAD MELLAN NUTIDA OCH FRAMTIDA TRANSPORTUTSLÄPP
I beräkningsexempel 1b i bilaga 4 uppskattas den framtida utsläppssituationen grundat
på antaganden om miljöprestanda för framtida fordon. För lastbilar har uppskattningarna baserats på antaganden om krav som ska vara genomförda år 2010. När de
lastbilar som har högst utsläpp i nuläget är utrangerade och samtliga lastbilar
uppfyller år krav för år 2010, beräknas utsläppen från lastbilar minska avsevärt.
Utsläppen från lastbilar av kväveoxider, kolmonoxid, svaveldioxid, kolväten och
partiklar från lastbilstransporter beräknas minska avsevärt - mellan 44% för kolmonoxid och 95% för svaveldioxid. Ett undantag utgörs av utsläppen av koldioxid där
lastbilarna även i framtiden kommer att ge de högsta utsläppen.
Framtidsscenarier har också utarbetats för fartygstransporter. Inga stora minskningar
förväntas ske för fartygsutsläppen inom överskådlig framtid. I framtiden kommer
därför utsläppen från fartyg att framstå som höga i jämförelse med övriga transportslag, både i det nuvarande och det framtida scenariot. För fartygstransporternas
utsläpp baseras framtidsscenariet på ett kommande krav gällande högsta svavelhalt på
1,5% i tjockolja vid trafik inom Nordsjön - Östersjön. Detta kan jämföras med dagens
halter på 2-4%. Vidare antas att reningsutrustning för NOX-utsläpp från fartyg även
under överskådlig tid framöver kommer att vara frivillig, varför kväveoxidutsläppen i
en framtida situation inte förväntas minska med mer än 10% jämfört med idag. Detta
antagande kan anses vara något pessimistiskt, men det finns idag inget som tyder på
betydande minskningar av utsläppen från fartyg. För koldioxid och kolväten antas
fartygens utsläpp vara oförändrade jämfört med idag.
De lägsta emissionerna härrör i nuläget liksom i framtiden från järnvägstransporterna.
Det gäller alla föroreningar. I framtiden förväntas dessutom utsläppen från järnvägstransporter minska, framförallt gällande svaveldioxid där utsläppen antas bli
försumbara.

6.4.5 OLIKA GEOGRAFISKA AVGRÄNSNINGAR
I ett tredje beräkningsexempel (Exempel 2 i bilaga 4) har den geografiska avgränsningen varierats för att visa på de skillnader som erhålls i utsläppsberäkningarna
beroende på den gränsdragning som görs. Här har transporterna av 100 000 ton gods
antagits ske med lastbil från producent till hamn inom Sverige (Göteborg) och vidare
med fartyg till en hamn i Europa (Bremerhaven, slutdestination). Transporterna har
tänkts ske mellan en anläggning i Karlstad och kommungräns respektive länsgräns,
nationsgräns (Göteborgs hamn) och slutdestinationen.
Emissionerna vid de tre första geografiska avgränsningarna (kommun-, läns- och
nationsgräns) är från lastbilstransporter mellan Karlstad och Göteborg (cirka 25 mil).
Skillnaderna i emissioner är i dessa tre fall direkt proportionerliga mot körd sträcka. I
emissionerna i det fjärde fallet (från Karlstad till första hamn i Europa) är även
fartygstransporter mellan Göteborg och Bremerhaven (cirka 70 mil) inkluderade.
Detta gör att skillnader i emissioner är beroende både av sträckan och av de olika
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transportslagens emissionsfördelning. Det ska observeras att sträckan KarlstadBremerhaven är nästan 200% längre än sträckan Karlstad – Göteborg.
Svaveldioxid
Den största ökningen i mängd emitterad förorening mellan gränsdragning vid
Sveriges gräns eller första Europeiska hamn gäller SO2. Detta beror på att
svavelemissioner från fartygstransporter är avsevärt högre per transporterad mängd
gods än emissionerna från de lastbilar som antagits transportera godset till Sveriges
gräns (Göteborgs hamn). Emissionerna av SO2 ökar med mer än 10 000% om den
geografiska avgränsningen för emissionsberäkningar från transporter sätts vid första
Europeiska hamn istället för vid Sveriges gräns.
Koldioxid
Vad gäller CO2 var skillnaden mellan gränsdragning vid Sveriges gräns eller första
Europeiska hamn betydligt mindre jämfört med SO2 och genererade en emissionsökning på drygt 100%. Här är orsaken, som tidigare nämnts, att koldioxidemissioner
från lastbilstransporter är avsevärt högre per transporterad mängd gods än
emissionerna från de fartyg som antagits transportera godset från Göteborg till första
Europeiska hamn.
Kväveoxider, kolväten och partiklar
Emissionerna av kväveoxider, kolväten och partiklar ökade med cirka 340%, knappt
700% respektive drygt 1 000% då den geografiska avgränsningen flyttades från
Sveriges gräns till första europeiska hamn.

6.5 Val av emissionsfaktorer
För att uppskatta utsläppen förknippade med transporter finns många olika emissionsfaktorer att välja bland (se även bilaga 3). Det kan ibland vara svårt att välja ut de
faktorer som passar bäst för en specifik transportsituation. Nedan redovisas några
saker att tänka på gällande de referenser och emissionsfaktorer som användes vid
beräkningarna i denna utredning. Det är alltid viktigt att ange en tydlig referens till de
emissionsfaktorer som valts för beräkningarna av transporternas emissioner.

6.5.1 LASTBILAR
Emissionsfaktorer för lastbilar finns att hämta bl.a. hos NTM (Nätverket för Godstransporter och Miljön), ”Beräkningshandbok för vägtrafikens luftföroreningar”
(www.vv.se/publ_blank/bokhylla/miljo/handbok/index.htm), samt VTI:s (Väg- och
transportforskningsinstitutet) EMV-modell.
NTM presenterar emissionsfaktorer för fem olika lastbilstyper från en paketbil med en
nyttolast på 1,4 ton till en tung lastbil med släp med en nyttolast på 40 ton. Inom varje
klass redovisas data för fem ålderskategorier som motsvarar införandet av emissions-
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regleringar. Emissionsfaktorerna gäller NOX, HC, PM och CO och anges som gram
emission per liter förbrukat bränsle [g/l]. Det informeras även om bränsleförbrukning,
utsläppt koldioxid per liter bränsle samt svavelinnehåll i bränslet.
I ”Beräkningshandbok för vägtrafikens luftföroreningar” finns emissionsfaktorer för
svensk medeltrafik under ett specifikt år gällande t.ex. personbilar, lätta och tunga
lastbilar. I de fall exakta fordonsdata saknas kan det rekommenderas att använda
emissionsfaktorerna för medeltrafiken. Endast i de fall ett företag har mycket god
kännedom om sina transporter kan det vara lämpligt att hämta specifika emissionsfaktorer från t.ex. EMV-modellen.
EMV-modellen har ett större urval av årsmodeller på lastbilar än NTM. Dessutom har
VTI framställt emissionsfaktorer för både landsvägs- och tätortskörning. Emissionsfaktorerna gäller NOX, HC, PM och CO och anges som gram emission per körd kilometer [g/km]. Emissioner av koldioxid kan beräknas utifrån bränsleförbrukningen och
emissioner av svavel utifrån bränsleförbrukningen och bränslets svavelinnehåll.
Om man vid emissionsberäkningarna noggrant har kartlagt transportsituationen med
avseende på årsmodeller, storlekar på lastbilar samt körsträckor (fördelning
landsväg/tätort) kan man med hjälp av VTI:s data hitta mer exakta underlagsdata. Är
transportsituationen sådan att man har en ungefärlig bild över transporterna är det
kanske lättare att välja NTM:s emissionsfaktorer som representerar en grupp av
årsmodeller.

6.5.2 JÄRNVÄG
Järnvägstrafik delas upp i diesel- och eldriven trafik. Den eldrivna trafiken står för
cirka 95% av det sammanlagda transportarbetet på järnväg i Sverige.
NTM har emissionsfaktorer för både diesel- och eltåg. Emissionsfaktorerna för
dieseltåg gäller för NOX, HC, PM, CO, CO2 och SO2 och är beräknade i mängd
emission per tonkilometer [g/tonkm] för ett T44-lok. Emissionsfaktorer [g/tonkm] för
ett T44-lok kan även hämtas ur en rapport gjord för Banverket (Sjödin m.fl. 2001).
Emissionsfaktorerna för eldrift är uppdelad på tre olika tågtyper; vagnslasttåg,
kombitåg och systemtåg. Faktorerna presenteras på samma sätt som för dieseltågen.
Sedan 1998 har SJ valt att till 100% köpa miljömärkt el. Emissionsfaktorerna för
eldrift hos NTM bygger endast på utsläpp från produktion av el från vattenkraft, vilket
ger mycket låga utsläpp. Dessa emissionsfaktorer kan inte användas då transporterna
sker med andra eltåg, t.ex. för transporter utomlands. För att beräkna emissioner från
övriga eltåg bör man ta reda på den aktuella elmixen, d.v.s. landets elproduktion
fördelat på förbränning av kol och olja, vattenkraft, naturgas, biobränsle, kärnkraft
och vindkraft. Dessutom måste man känna till mängd emission per producerad mängd
el samt tågets aktuella elförbrukning.
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6.5.3 FARTYG
Den senaste utredningen gällande fartygsemissioner presenteras i en rapport av Entec
UK Lt (Whall et. al. 2002). I rapporten presenteras emissionsfaktorer för NOX, SO2,
CO2, HC och PM [g/kWh] både för fartyg till sjöss och i hamn. Faktorerna är
uppdelade på tre olika motortyper och tre olika bränsletyper. För att kunna använda
faktorerna måste, förutom lastkapaciteten, även fartygets serviceeffekt, servicehastighet, motortyp och bränsle vara kända. I en äldre utredning (Lloyd’s, 1995) finns
emissionsfaktorer för två typer av motorer gällande för NOX, SO2, CO2, CO och HC
[g/kWh och kg/ton bränsle]. För att beräkna utsläppen av svavel måste bränslets
svavelinnehåll vara känt.

6.6 Transporternas ”tillhörighet” till en specifik anläggning
6.6.1

DEFINITION

AV START OCH SLUT FÖR TRANSPORTERNA TILL OCH FRÅN EN

ANLÄGGNING

En typ av gränsdragning som man ställs inför vid beskrivning av transporter i en
MKB handlar om till vilken verksamhet en transport ”hör”. Det finns flera aspekter att
beakta när det gäller att knyta en transport till en viss verksamhet.
Var startar en transport och var slutar den? Detta är frågor man måste finna principer
för att besvara för att kunna kvantifiera transportarbete, utsläpp och miljöpåverkan på
ett harmoniserat sätt. I många fall har man pragmatiskt ansatt att starten för en
transport av råvaror är så långt man kan följa den bakåt. I en del fall känner man väl
till varifrån råvarorna kommer och då är detta startpunkten. I andra fall känner man
endast delvis till varifrån råvarorna kommer eller så varierar ursprunget vida från en
tid till en annan. Då är det inte alltid möjligt att ta fram den fullständiga kunskapen
utan relevanta antaganden får göras på bästa sätt med bedömning av rimlighet i
arbetsinsatsen.
En princip som använts i några av IVLs uppdrag, och som diskuterats fram med våra
uppdragsgivare, är att transporten av råvaror startar där den köps in och produkten
följs till första kund. Denna princip innebär att den verksamhet som sker hos
mellanhänder mellan råvaruframställning och råvarukund också får tillskrivas ett
transportarbete.

6.6.2 SÄLJARE OCH KUNDER – TILL VILKET FÖRETAG RÄKNAS TRANSPORTEN?
För att transportera råvaror till ett företag börjar transporten, enligt definitionen ovan,
vid råvaruinköpet och slutar vid försäljningen av produkten. Köpet är dock ett avtal
mellan två parter - köpare och säljare - och bör åtminstone teoretiskt innebära ett
gemensamt ansvar för att överföringen av varan mellan parterna sker på ett visst sätt. I
praktiken kan det dock vara svårt att i ett köpeavtal ställa krav på hur en vara
transporteras.
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Givetvis kan andra utgångspunkter tas, till exempel att hela transportarbetet med
råvarorna tillskrivs den som utnyttjar råvaran. En annan utgångspunkt vore att köpare
och säljare ”delar på” transportens miljöpåverkan. En finess med detta skulle kunna
vara att kraven på transporternas effektivitet och miljöpåverkan skulle kunna
inkluderas i köpeavtal. En annan finess skulle kunna vara att en eventuell statistik
över transporter relaterade till olika typer av verksamheter inte skulle räkna
transporter och transportutsläpp dubbelt. Men detta tänkande är ännu hypotetiskt.
I de fall en transport går tom tillbaka, vilket är vanligt t.ex. för fartyg som transporterar råolja, räknas även färden tillbaka som en transport och kan därmed anses
höra till den aktuella godstransporten och delas mellan säljare och kund.
Vid beskrivningen av transporternas miljöpåverkan från råvaruförsäljare till kund/
verksamhetsutövare och från producent/verksamhetsutövare till köpare av produkt,
går transporterna ibland via hamnar och andra omlastningsstationer. Hamnar är
tillståndspliktiga och transporterna till och från dessa studeras med avseende på
miljöpåverkan. Hamnarna kan i detta avseende liknas vid vägar. Koncentrationen av
fordonsrörelser till och från hamnarna ger en miljöpåverkan. Egentligen hör
transporterna inte till vare sig hamnverksamheten eller vägen, utan utgör bara ett
hjälpmedel för transporterna. För såväl vägar som hamnar är det den lokala
miljöpåverkan som behöver beskrivas.

6.6.3 EFFEKTIV LOGISTIK – MED SAMORDNADE TRANSPORTER
Effektiva logistiksystem uppmuntras utifrån målet om ett hållbart samhälle. Många
transportföretag kör gods från och till många olika kunder och utnyttjar då ibland
logistikcentraler för mellanlastningar av gods. I denna typ av system kan det vara
svårt, dels att skaffa fram relevanta uppgifter om transporterna, dels att knyta en viss
del av transportarbetet till ett specifikt företag. Som exempel kan nämnas företag som
beställer varor från en viss leverantör som också levererar till andra företag inom
regionen. Man levererar en del av lasten till ett företag innan man fortsätter till nästa. I
sådana fall får en bedömning göras över hur stor del av denna transport som ska
tillskrivas det aktuella företaget; en viss andel av den totala lasten och den totala
färdsträckan kan eventuellt vara rimligt.
Samma sak gäller företag som ”abonnerar” på vissa transporter och betalar för dem
antingen de utnyttjas eller ej. De bör tillskrivas den del av det totala ”tonnaget” som
de räknar med att utnyttja. Som exempel kan nämnas bilföretag som skeppar nya bilar
för försäljning med fartyg över världshaven. Ofta hyr man delar av ett däck för de
transporter man planerar för. Vanligtvis utnyttjas utrymmet, men inte alltid. Företaget
tillskrivs utsläpp som motsvarar relationen mellan den del av lastutrymmet som hyrs
och det totala lastutrymmet.
Som ovan föreslås att kund och köpare delar på transportens miljöpåverkan. Här får
man göra så vettiga och relevanta ansatser som är möjligt utifrån en rimlig arbets-
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insats. Det är dock viktigt att man motiverar sina avgränsningar.

6.6.4 JURIDISKA ASPEKTER
Transporter är nödvändiga för att driva en verksamhet. Råvaror behöver fraktas in och
produkter samt avfall transporteras iväg. Transportmängden kan vara större eller
mindre och drivas mer eller mindre effektivt. Transportverksamhet är däremot inte
alltid en del av den verksamhet som har tillstånd enligt miljöbalken. Därför är det
viktigt att utreda i vilken utsträckning transporter kan regleras genom tillstånd och hur
en sådan avgränsning påverkar omfattningen av en MKB.
16 kap. 7 § miljöbalken anges uttryckligen att prövningsmyndigheten vid tillståndsprövningen skall ta hänsyn till även andra verksamheter eller särskilda anläggningar
som kan antas bli behövliga för att verksamheten skall kunna utnyttjas på ett
ändamålsenligt sätt. Av förarbetena framgår att sådana följdföretag bör beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten och villkorsutformningen för ett tillstånd men att en
rimlig avgränsning måste göras så att endast följdföretag som har ett omedelbart
samband med verksamheten beaktas.19 Förutsättningen för att föreskriva villkor
avseende en följdverksamhet är att verksamhetsutövaren har en faktisk och rättslig
möjlighet att följa detta. Som exempel på följdföretag nämns i förarbetet vägar,
kraftledningar och farliga transporter. Det är därmed klart att även andra transporter
till och från verksamheten som inte utgör en direkt del av denna också kan utgöra
följdföretag.20 Det är sökanden som har bevisbördan för att avgränsningen av
följdföretag är rimlig.
Möjligheten att föreskriva villkor för en verksamhet t.ex. transporter, är beroende av
verksamhetsutövarens möjlighet att efterleva villkoret, d.v.s. om denne har rättsliga
och faktiska möjligheter att råda över detta följdföretag. Det anses således inte rimligt
att verksamhetsutövare skall kunna bryta mot ett villkor utan att det funnits möjlighet
att undvika detta. Därför skall endast följdföretag som har ett omedelbart samband
med den tillståndsprövade verksamheten beaktas vid tillståndsprövningen. Transport
av råvaror till verksamheten eller produkter och avfall från verksamheter är generellt
sett ett sådant följdföretag som har ett omedelbart samband med verksamheten om
verksamheten inte kan fortgå utan dessa.
Om verksamhetsutövaren (eller någon till denne nära knuten person, t.ex. bolag i
samma koncern) själv ombesörjer transporterna kan denne påverka transportens
miljöpåverkan direkt genom att välja hur transportbehovet skall tillgodoses. Verksamhetsutövaren kan då anses ha full rådighet över transporterna och bör då ha både
möjlighet och skyldighet att beakta miljöaspekter vid valet och upphandlingen av
transporter till och från anläggningen. Denna situation liknar andra då verksamhets19
20

Prop.1997/98:45, del 2, s. 844.
Se även resonemanget i Miljööverdomstolens domar 2003-05-06 i mål nr M 602-02 M 258-01
angående Stora Enso Hylte AB (beviljad prövningstillstånd i HD) och i mål nr M 7179-02 angående
Akzo Nobel Base Chemicals AB.
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utövaren utför åtgärder genom en entreprenör och ansvarar för miljökrav. Det finns
således inget hinder mot att föreskriva villkor i denna situation.
Vid transporter där verksamhetsutövaren inte har direkt inflytande, exempelvis då en
speditör anlitas av en kund, skulle situationen däremot delvis kunna vara en annan. En
avgörande fråga är då i vilken mån verksamhetsutövaren har sådana rättsliga och
faktiska möjligheter att styra över transporten att villkoret kan följas. Genom de avtal
som verksamhetsutövaren sluter med leverantörer och kunder kan ett visst inflytande
över transporten uppnås. I vissa fall är dock detta inflytande så litet att verksamhetsutövaren kan riskera att bli utan transportör, i det fall då det inte finns möjlighet eller
vilja att efterkomma kraven på transportens miljöpåverkan.
Vid transporter av råvaror till en verksamhet, där verksamhetsutövaren har möjlighet
att själv välja leverantör, kan denne villkora köpet så att en viss typ av transport
används. I sådana fall skulle ett transportvillkor kunna vara aktuellt. Upptäcker
verksamhetsutövaren (t.ex. vid kontroll av fordonstyp eller svavelhalt i bränslet) att
transporten inte överensstämmer med vad som föreskrivits i tillståndsvillkoret och det
som verksamhetsutövaren och leverantören avtalat om, kan köpet hävas och verksamhetsutövaren vägra att ta emot godset. De praktiska problemen som uppkommer
vid en sådan situation skulle dock kunna bli betydande. Visserligen skulle kunna
finnas möjligheter för verksamhetsutövaren att föra talan mot leverantören om ersättning för den skada som åsamkats men svårigheterna att få en ny leverans skulle
kunna väsentligt påverka driften. Dessutom skulle situationen medföra ytterligare
miljöpåverkan genom att den ej godkända leveransen får transporteras tillbaka och att
en ny transport behöver anordnas. Skulle verksamhetsutövaren ändå ta emot den
otillåtna transporten skulle händelsen kunna bli föremål för en brottsutredning
eftersom villkorsbrott är straffbelagt. För att kunna fällas måste dock visas att
verksamhetsutövaren som i köpeavtalet med kunden uppställt villkor på transporten,
haft uppsåt eller varit oaktsam.
Även vid försäljning av produkter har verksamhetsutövare möjlighet att villkora köpet
så att transporter som kunden ansvarar för sker på visst sätt. Ett villkor om att
verksamhetsutövaren skall styra en sådan transport kan dock direkt påverka
möjligheten att sälja produkten och hota ändamålet med verksamheten. Ett sådant
villkor skulle då kunna anses som orimligt att uppfylla.
Det finns, så vitt vi känner till, än så länge få exempel på villkor som ställer krav på
sådana transporter som verksamhetsutövaren endast har indirekt inflytande över.21 Det
finns dock exempel på fall där miljödomstolen avslagit Naturvårdsverkets yrkande om
sådant villkor.22 Däremot finns det utredningsvillkor, som syftar till att ge ett sådant
beslutsunderlag för att frågan kan bedömas om denna typ av villkor skall föreskrivas.
21

Provisoriska föreskrifter om reningen på fartyg har meddelats av Vänersborgs miljödomstol i dom
2003-07-10 i mål nr. M 333-02 avseende Södra Cells AB:s anläggning Södra Cell Värö. Domen är
överklagad.
22
Växjö miljödomstols deldom 2003-02-13 i mål nr. M 52-02 angående Swedish Tissues AB.
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Det är dock viktigt att uppmärksamma att kraven på innehållet i en MKB inte
begränsas av vad som är lämpligt eller möjligt att direkt reglera genom
tillståndsvillkor. Om transporten skall ses som en del av verksamheten eller som en
följdverksamhet har således ingen avgörande betydelse för hur avgränsningen av
redovisningen av utsläppen från transporter i en MKB, skall göras.23 Effekter som
uppkommer på grund av ett följdföretag som verksamhetsutövaren inte har direkt
rådighet kan påverka tillåtlighetsbedömningen, d.v.s. bedömningen av om den
inverkan verksamheten medför på människors hälsa, miljön och hushållningen av
naturresurser efter vidtagande av de försiktighetskrav balken kräver, är av sådan
omfattning och slag att den kan accepteras.24 Generellt anses också ett bra
beslutsunderlag medverka till att kunskapsluckor upptäcks och att kunskapen ökar,
vilket i sin tur kan bidra till att verksamhetens miljöpåverkan minimeras.25 Frågan om
hur villkor ska kunna ställas för transporterna kommer att drivas vidare. Bland annat
kommer en prövning av en dom att ske i Högsta domstolen.

23

Se även Miljööverdomstolen i sin dom 2003-07-04 i mål nr M 1936-03 angående Swedish Tissues
AB (överklagande av Växjö miljödomstols dom gällde ej transporter) där MÖD uttalat att en
bristande rådighet över en följdverksamhet inte utgör hinder för utredning av dess miljökonsekvenser
även om det kan påverka bedrivandet och resultatet av själva utredningen.
24
Ett liknande resonemang för miljödomstolen i ovannämnda (not 21) dom avseende Värö bruk.
25
NFS 2001:9 till MB 6:7.
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Sammanfattning och förslag till hur transporter kan
beskrivas i MKB

Det har ännu inte utbildats någon praxis för hur man beskriver transporter och deras
miljöpåverkan i en MKB. Många verksamhetsutövare och konsulter är osäkra på hur
mycket som krävs av dem. MKB-arbetet skulle sannolikt vinna på att såväl verksamhetsutövare och konsulter som granskare av MKB-er har vissa principer klara för hur
de ska angripa problemet.

7.1

Förslag till vad en beskrivning av transporters miljöpåverkan
bör inkludera

I projektet har skissats på möjligheter att beräkna transportmängder, utsläpp och
miljöpåverkan. Transporternas miljöpåverkan bör beskrivas för nuläget och/eller
nollalternativet, utbyggnadsalternativet och ett eller flera alternativa möjligheter att
uppnå samma syfte och som inte är omöjliga av något skäl (t.ex. fartygstransporter
utan närhet till vattenvägar eller järnvägstransporter utan tillgång till närbelägna spår).
När alla siffror om transportbehovet är samlade, är det ofta inte så stort arbete att
beräkna miljöpåverkan från flera alternativ.
Alla de luftföroreningar som släpps ut från transporter bör inkluderas i beskrivningen.
Särskilt viktigt är det givetvis att de luftföroreningar som det finns miljökvalitetsnormer fastställda för och de som ingår i internationella överenskommelser. Främst
behöver miljöpåverkan beskrivas med avseende på kväveoxider, partiklar, kolväten,
koldioxid, kolmonoxid och svaveldioxid.
Transporter som bör inkluderas är:
 Interna transporter, d.v.s. de som sker inne på verksamhetsområdet med hjälp av
truckar och andra arbetsfordon. De interna transporterna sker i de allra flesta fall
med arbetsfordon som tillhör verksamhetsutövaren och är följaktligen mer nära
knutna till själva produktionen än många andra transporter.
 Externa transporter fraktar råvaror in till anläggningen och produkter och avfall ut
från anläggningen. De sker i många fall med externa transportörer vars tjänster
köps in antingen av säljaren eller köparen.
I vissa fall kan de tjänsteresor som görs inom ramen för ett företags verksamhet vara
tillräckligt omfattande för att beskrivas, men för en tillverkningsindustri utgör dessa i
normalfallet en obetydlig del av de totala transporterna. Dessa resor är dock något
som ett företag lätt kan påverka inom ramen för sin verksamhet.
Personalens arbetsresor beskrivs i en del MKB-er som en del i de totala transporterna
till och från ett företag. De kan ge ett visst bidrag, särskilt vid anläggningar med
många anställda och till vilken kollektivtrafiken är dålig och resorna i stor utsträckning företas med bil. Vid en nyetablering kan personalens bilresor ge ett visst mindre
37

Beskrivning av transporters miljöpåverkan
i en MKB för industrier och energianläggningar

IVL-RapportB1548

bidrag till den lokala miljöpåverkan kring anläggningar i känsliga lägen, men sannolikt är bilresornas miljöpåverkan liten i jämförelse med miljöpåverkan från själva
anläggningen. I perspektiv av företagens miljöledningssystem beskrivs ofta denna typ
av miljöpåverkan som en del av den totala. Arbetsresorna är också något som kan
komma att tas upp av myndigheterna, eftersom det finns ett visst rättsligt utrymme att
ställa krav även på personalens resor. Till exempel kan företagen uppmanas att tillse
att det finns möjligheter till kollektivtrafik fram till arbetsplatsen (extra hållplatser på
befintliga linjer eller industribussar).

7.2

Viktiga aspekter rörande transporter i MKB

Nedan har utformats ett förslag till hur transporterna i en MKB kan beskrivas för att
ge den helhetsbild av transporternas miljöpåverkan som behövs. Förslaget är utarbetat
för att arbetet ska kunna ske på ett pragmatiskt sätt. Det är många olika aspekter som
ska behandlas i en MKB, och sannolikt kan varje MKB klassas som ”ofullständig” av
den som granskar dokumentet, eftersom allt helt enkelt inte kan behandlas. Det
viktiga är dock att prioritera de betydande miljöaspekterna.
Miljöpåverkan från ett företags verksamhet ska beskrivas i en MKB, liksom hur
verksamheten bedrivs i relation till hänsynsregler - inklusive kunskapskrav och bästa
möjliga teknik och i relation till hushållande med resurser. Det gäller att ge en allsidig
belysning över alla utsläpp till omgivande miljö, dess påverkan på omgivande miljö,
samt miljöpåverkan och resursutnyttjande i relation till produktionen. Resursutnyttjandet inkluderar råvaror, avfall, energi och transporter.
Transporterna bör beaktas från perspektiven såväl av transporteffektivitet som av
potentiell (utsläpp till luft) och/eller faktisk miljöpåverkan. Även alternativen är då
viktiga att redovisa, liksom de åtgärder som företaget vidtar respektive planerar vidta
för att begränsa transporterna och deras utsläpp. Beskrivningen av miljöpåverkan
behöver - som ovan nämnts - göras med prioritet åt den miljöpåverkan som är
betydande. För att få en rimlig arbetsinsats är det viktigt att skilja stort från smått.
Informationen som ges ska vara den som behövs för att bedöma omfattningen av
transporterna och deras miljöpåverkan. Oviktiga detaljer eller transporter som inte ger
några betydande bidrag ska inte behöva beskrivas men skall nämnas. I den mån
transporterna medverkar till bullerstörningar och höga luftföroreningshalter i närområdet bör detta behandlas i MKB-n, se vidare nedan.
Ofta drar verksamhetsutövaren i samråd med länsstyrelse och kommun upp riktlinjerna för avgränsningarna för en MKB, s.k. scoping. Det är viktigt att länsstyrelse
och kommun kan bistå verksamhetsutövaren redan vid det tidiga samrådet, eller
senast vid det utökade samrådet, med vilka krav man ställer på beskrivningen; bland
annat vilka transporter som ska inkluderas, vilka emissionsfaktorer som rekommenderas i nuläge och framtid, samt vilka gränsdragningar som förordas i det lokala
perspektivet. Verksamhetsutövaren bör vinna på att slippa kompletteringar för att
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därmed få ett snabbare beslut. Myndigheter och miljödomstol kan ställa krav på vilka
uppgifter de vill ha för att kunna godkänna beslutsunderlaget. Detta bör underlätta
granskningsarbetet.
Länsstyrelsen i Västra Götaland är en av få myndigheter som givit ut en vägledning
till dem som ska utarbeta en MKB om hur transporterna kan beskrivas. Denna
vägledning kan delvis användas som underlag för beskrivningen, men beskrivningen
och kraven på denna behöver anpassas till den enskilda anläggningen. Det är i detta
skede också viktigt att myndigheterna funderar över de krav de ställer och över vilka
aspekter som är av betydelse eller kan försummas.

7.3

Olika perspektiv på miljöpåverkan

En slutsats från arbetet är att transporternas miljöpåverkan bör beskrivas ur det lokala
perspektivet samt att utsläppen till luft bör kvantifieras, dels totalt (globala perspektivet), dels inom Sveriges gränser (nationellt perspektiv).

7.3.1 LOKALT PERSPEKTIV
I det lokala perspektivet beskrivs den miljöpåverkan som transporterna kan ge i
anläggningens närhet, som ett extra bidrag av buller eller luftföroreningar till
anläggningens miljöpåverkan och till buller- och föroreningsbelastning till följd av
andra närbelägna källor.
Ofta ger transporterna till och från en enskild anläggning inte några betydande bidrag
till de lokala föroreningshalterna vare sig i närområdet eller i något annat område.
Uppskattning av den lokala miljöpåverkan behöver därför enligt vår erfarenhet inte
redovisas i detalj i varje MKB. Miljöpåverkan i form av bidrag till luftföroreningshalter och bullernivåer är viktiga att beskriva i de fall då:
•
•
•
•
•

trafiken relaterad till verksamheten är omfattande och halt- och bullerbidrag är
betydande,
transportmängderna ökar betydande för det framtida fallet,
luftkvaliteten är dålig och miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas i de
områden som berörs av transporterna,
bullernivåerna är höga i de områden som berörs av transporterna och om
bostäder, sjukhus, skolor m.m. finns i närområdet.

Transporterna är dock oftast viktiga att beakta vid redovisningen av bullernivåerna
från en anläggning.
Den lokala miljöpåverkan från luftföroreningar beskrivs enklast genom att ställa haltbidragen från transporterna (som beräknas från utsläppen med hjälp av spridningsmodeller) i relation till haltbidragen från verksamheten vid anläggningen och luft-
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kvaliteten som ett resultat av alla utsläppskällorna i området. Den totala miljöpåverkan bestäms ofta ur resultat från mätningar av luftkvalitet, men i den mån
beräkningar finns att tillgå utnyttjas även sådana resultat.

7.3.2 GLOBALT PERSPEKTIV
Att beskriva det globala perspektivet innebär att beskriva den totala miljöpåverkan
genom att kvantifiera utsläppen till luft. Beräkningarna görs från säljare av råvaror till
verksamheten i Sverige och från verksamheten till första kund, antingen inom eller
utom landet. De totala utsläppen – oberoende av nationsgränser - från transporter kan
ställas i relation till de totala utsläppen från verksamheten vid anläggningen. De anger
också i vilken grad utsläppen ökar eller minskar till följd av den planerade
förändringen. För koldioxid ger de totala utsläppen ett mått på bidraget till
växthuseffekten.
Utsläppen föreslås kvantifieras åtminstone för ett nollalternativ eller nuläget, samt för
ett utbyggnadsalternativ. Flera framtida alternativ kanske inte alltid är nödvändigt,
men det förbättrar informationen.
Uppskattning av transporternas utsläpp till luft bör göras i de flesta MKB-er.
Undantag kan vara sådana fall där verksamheten endast innebär ett fåtal transporter.

7.3.3 NATIONELLT PERSPEKTIV
I det nationella perspektivet beräknas transporternas utsläpp till luft inom Sveriges
gränser. Beräkningarna görs från leverantör av råvaror till verksamheten samt därifrån
till första kund. Redovisning av transporternas utsläpp inom landet är tänkt att ge
underlag att ställas i relation till de nationella miljömålen och till överenskommelser
som träffats inom ramen för luft- och klimatkonventionerna för att på sikt reducera
utsläppen till acceptabla nivåer. Redovisningen ger även underlag för att bedöma i
vilken grad utsläppen ökar eller minskar till följd av den planerade förändring som
tillståndsansökan avser. Utsläppen bör beräknas åtminstone för ett nollalternativ eller
nuläge, samt ett utbyggnadsalternativ. Att beskriva flera framtida alternativ förbättrar
informationen.
Uppskattning av transporternas utsläpp till luft bör göras i de flesta MKB-er.
Undantag kan vara sådana fall där verksamheten innebär ett fåtal transporter, där kan
det räcka med att ange att ett fåtal transporter sker.

7.3.4 SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGEN BESKRIVNING UR OLIKA PERSPEKTIV
En sammanfattning av vårt förslag på hur beskrivningen av miljöpåverkan kan ske har
gjorts i Tabell 3.
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Tabell 3

Sammanfattning av föreslagen metodik för att uppskatta och beskriva
transporternas miljöpåverkan.

Typ av miljöpåverkan
Luftförorening
Bidrag till halter i luft
(µg/m3 )

Skala
Lokal

Bullerpåverkan
Bidrag till befintliga
nivåer (db(A))

Lokal

Utsläpp till luft
(ton per år)

Nationell

Utsläpp till luft
(ton per år)

IVL-RapportB1548

Global

Syfte
Ger info om lokal miljöpåverkan av luftföroreningar från transporter
som kan stå i strid med
miljöbalkens intentioner.
Ger info om lokal miljöpåverkan som kan stå i strid
med miljöbalkens
intentioner.
Ger info om utsläppen till
luft från transporter inom
Sverige, samt om dessa
ökar eller minskar. De kan
ställas i relation till
nationella miljö-och
utsläppsmål.
Ger info om de totala
utsläppen till luft från
transporter, samt om dessa
ökar eller minskar.
De kan ställas i relation till
internationella miljömål och
till anläggningens totala
resursutnyttjande.

Krav
Bör göras där transporterna
berör områden med dålig luftkvalitet och där risker föreligger för överskridanden av
miljökvalitetsnormer.
Bör göras där transporterna
berör områden med höga
bullernivåer och där risker föreligger för överskridanden av
bullernormer.
Detta bör göras i varenda MKB
med en verksamhet som
medför betydande miljöpåverkan.
Om transporterna är få och
utsläppen bedöms vara små kan
det räcka att ange detta.
Om transporterna utanför
landets gränser inte är särskilt
betydande kan det räcka att
ange detta.
Koldioxidutsläppen bör dock
anges.

I Tabell 4 ges ett förslag på hur transporternas utsläpp i ett nationellt och globalt
perspektiv kan redovisas. I tabellen har inkluderats de föroreningsparametrar som
vanligen beräknas emitteras från transporter.
Tabell 4
Utsläpp

Förslag till redovisning av beräknade transportutsläpp.
Nuläge/Nollalternativ

(ton/år)

Utbyggnadsalternativ

Utbyggnadsalternativ

transportalt I

transportalt II

Nationellt

Globalt

Nationellt

Globalt

Nationellt

Globalt

perspektiv

perspektiv

perspektiv

perspektiv

perspektiv

perspektiv

NOx
SO2
Partiklar
CO2
CO
HC
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I tabell 5 ges ett förslag till hur den lokala miljöpåverkan kan beskrivas. Redovisningen av haltbidrag kan göras för en eller flera punkter, platsen där de högsta
halterna erhålls eller i närmaste bostadsbebyggelse. Beräkningarna kan göras för årsmedelbidrag och eller olika percentiler på dygn och eller timme, på sätt som möjliggör jämförelse med miljökvalitetsnormer.
Tabell 5

Förslag till redovisning av beräknade bidrag till luftkvalitet från
transportutsläppen (µg/m3) i mest påverkade punkt eller i anslutning
till närmaste bostadsbebyggelse.
Nuläge/Nollalternativ

Utbyggnadsalternativ

Utbyggnadsalternativ
transportalt II
Trans- Verk- Luftport

Trans-

Verk-

Luft-

transportalt I
Trans- Verk- Luft-

port

samh.

kval.

port

samh.

kval.

samh.

MKN*

kval.

NO2
SO2
PM
HC
m.fl
*MKN är miljökvalitetsnorm

7.4

Kvantifiering av utsläpp till luft

7.4.1 ANTAGANDEN OCH EMISSIONSFAKTORER
Ett väldefinierat och harmoniserat underlag är viktigt för att beräkna och beskriva
transporters miljöpåverkan på ett sätt som är någorlunda jämförbart mellan olika
MKB. En viktig del i tillsynsmyndigheternas arbete i tillståndsärenden är att delta i
samråd och ge råd och ställa krav på det underlag som ska utarbetas inom ramen för
en MKB. Dessa råd och krav bör ställas i ett tidigt skede (vid tidiga samrådet). Detta
underlättar inte bara för den som upprättar MKB, utan även för den som i ett senare
skede ska granska de dokument som tagits fram. Det är en fördel om myndigheterna
kan hänvisa till relevanta emissionsfaktorer – i nuläge och framtid - som underlag för
MKB-utförare. De bör också kunna tala om vilka ämnen som ska redovisas.
För dem som utför MKB är transparens i arbetet viktig. I alla beräkningar bör
antaganden redovisas och referenser ges till underlaget för använda emissionsfaktorer.
Betydande aspekter ska prioriteras i relation till oviktiga. Om transporterna är en
mindre del i miljöpåverkan, kanske större arbetsinsatser skall läggas på andra
miljöaspekter. Uppgifter som inte är möjliga att ta fram på ett någorlunda enkelt sätt
kan uppskattas med rimliga antaganden.
De emissionsfaktorer som väljs bör vara sådana som används i andra nationella och
internationella sammanhang. På detta område sker en viss utveckling, och en fråga
som kommer är krav på att ange osäkerheter – både vad gäller emissionsfaktorn i sig
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och uppskattning av aktiviteten, dvs. fordonsarbetet. Tills vidare utgår vi dock från
tillgängliga emissionsfaktorer som används i Sverige för närvarande.
Vi har sammanställt tillgängliga emissionsfaktorer i bilaga 3 och tagit upp några
aspekter som kan vara bra att tänka på vid valet av emissionsfaktorer i kapitel 6.5.
Men det slutliga valet måste göras utifrån MKB-utförarens bedömningar i relation till
den aktuella situationen.

7.4.2 REDOVISNING AV ALTERNATIVA TRANSPORTER
Vid det tidiga samrådet bör myndigheterna föra fram vilka krav och förväntningar de
har även vad gäller beskrivning av alternativ. Vill man ha underlag för att kunna
jämföra ett utbyggnadsalternativ med ett nollalternativ för att visa på en kommande
förändring? I vissa fall vill finns önskemål om att beskriva ytterligare möjliga och
rimliga alternativ samtidigt som det anges varför de inte valts.

7.5

Användning av resultaten

Att det finns ett stort behov av att minska transporternas miljöeffekter, t.ex. utsläppen
av luftföroreningar såsom kvävedioxid och koldioxid är tydligt. Likaså att det finns en
stor potential att verkligen minska dessa utsläpp i transportsektorn, liksom att det
finns en rad olika rättsliga instrument att använda.
För den lokala miljöpåverkan finns miljökvalitetsnormer som rättsligt instrument. I
den mån beskrivningen visar på överskridande av miljökvalitetsnormer inom ett
område kring en anläggning, får någon ökning av utsläppen till luft inte ske.
Befintliga anläggningar kan då inte öka sin produktion utan att skära ned utsläppen. I
detta fall krävs dessutom åtgärder gentemot andra utsläpp inom området.
Men det finns också fall där transporterna från en anläggning passerar områden på
längre avstånd, där miljökvalitetsnormer överskrids. I sådana fall krävs någon form av
bedömningskriterier för hur långt från en anläggning beskrivningen av transporternas
haltbidrag bör göras. Miljöbalken ger här ingen direkt vägledning men genom praxis
kan det i framtiden komma vägledning om hur denna avgränsning kan göras.26 En
rimlighetsbedömning kan ge viss vägledning men det kanske bör finnas någon gräns
för hur små bidrag en anläggnings verksamhet kan ge för att inte behöva beskrivas
vidare.
Redovisningen av transporternas miljöpåverkan kommer att kunna användas som
underlag för att på olika sätt ställa krav på minskad påverkan från transporter. Detta
kan ske genom generella krav ställs på godstransporter eller genom tillståndsvillkor
26

Ett fall när frågan varit uppe är prövningen av muddring i Göteborgs hamn Vänersborgs
miljödomstols dom 2001-08-31 i mål M 41- 01. Ärendet ligger fortfarande (hösten 2003) hos
Miljööverdomstolen för avgörande.
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för transporter till och från enstaka anläggningar. Att ställa krav på transportörer och
deras fordon bedöms gå snabbare via företagen än genom att invänta den ofrånkomliga utrangering av gamla fordon till nya med bättre miljöprestanda.
Hittills har myndigheterna i flera fall utnyttjat det underlag om transporternas utsläpp
till luft för att ställa krav på företagens inköp av transporttjänster. Det är dock
väsentligt att fundera över de faktiska och rättsliga konsekvenser av utvecklingen av
villkor avseende transporter kan få. Regleras exempelvis enbart de transporter som
verksamhetsutövaren har direkt rådighet över kan detta få till följd att transporterna i
framtiden i större utsträckning läggs utanför verksamheten.
Det är idag inte möjligt att förutse i vilken mån framtida villkor även kommer att
omfatta krav på sådana transporter som verksamhetsutövaren själv inte har direkt
rådighet över samt hur dessa kommer att formuleras. Det kan dock konstateras att
miljöbalken lämnar utrymme för den typen av villkor.27 Konsekvenserna och därmed
lämpligheten av att utnyttja denna möjlighet kan dock utgöra skäl för att villkor av
denna typ undviks. Störst tveksamhet tycks råda om villkor för transporter från
verksamheten som någon annan än bolaget (eller koncernen), t.ex. en kund, ansvarar
för. När det gäller externa ankommande transporter, t.ex. av råvaror så har domarna
pekat i delvis olika riktningar. De flesta domar som rört dessa frågor har överklagats,
så även domar från miljööverdomstolen. Att en MKB skall beskriva miljöeffekter som
uppkommer genom följdverksamheter synes dock klart, oavsett om verksamhetsutövaren har direkt rådighet över denna eller inte.
Men transporternas utsläpp skulle kunna utnyttjas som en morot för att göra
kostnadseffektiva minskningar inom en ”bubbla” bestående av de smalade utsläppen
från en verksamhet och tillhörande transporter. Detta diskuterades vid ett seminarium
som hölls som avslutning på ett projekt om produkternas miljöpåverkan (Lövblad,
2002). Detta skulle kunna användas för föroreningar som inte har någon lokal
miljöpåverkan, t.ex. växthusgaser, men även för andra föroreningar.
I några fall när underlaget inte varit tillräckligt för mer långtgående krav, har
verksamhetsutövare fått utredningskrav på transporterna. Ett bättre underlag vad
gäller andra alternativ till transporter kan ge idéer om hur miljöeffektiviteten i
transporterna kan förbättras.
Oavsett vidare användning av erhållna beräkningsresultat är det viktigt att underlaget
är baserat på ett väldefinierat underlag, som det är möjligt att granska underlag och
antaganden för. Därigenom ökar förutsättningarna för att förbättra kunskapen vid en
anläggning om transporternas miljöpåverkan och det blir lättare att göra relevanta
värderingar ur både miljö- effektivitets- och kostnadssynpunkt.

27

Stöd för denna slutsats går också att finna i de domar som refereras till i not 9. Miljödomstolen i
Växsjö menar dock i domen 2002-12-20 i mål nr M 106-02 och M 223-00 angående Stora Enso
Nymölla Aktiebolag att det varken är möjligt eller rimligt att i detalj föreskriva om villkor som rör
transporter som annan huvudman ansvarar för.
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Bilaga 1

Formulär för granskningen vid miljödomstolarna

Målnr/Företag: …………………………………………………………………………
Inlämnad datum: ………………………….
Ansöker om…………………………………………………………………………….
Enligt vilket kapitel/paragraf i miljöbalken ansöker man: ………..….….…….………
Konsult för MKBn: …………………………………………………….……….……..
Ombud: ……………………………………………………………….………….……
Har länsstyrelsen och Naturvårdsverket begärt kompletteringar?……..………………
…………………………………………………………………………………………
Har dom fallit; Sägs något om transporterna? Villkor för transporter?
…………………………………………………………………………………………..

DEL A; VERKSAMHETENS UTSLÄPP TILL LUFT
1

Hur stora är de totala utsläppen till luft från verksamheten?
CO2 fossil
NOx
VOC
SO2

Partiklar

Idag
Nollalt.
I Framtid
OBS. Enheten är ton/år om inget annat anges.
2
Hur behandlas utsläppen till luft i bedömningen:
Görs spridningsberäkning?……………………………………………………………
Ev kommentarer om modell
Görs depositionsberäkning?…………………………………………………………..
Nämner man något om halternas relation till bakgrundsnivåer eller miljöns/mottagarens känslighet?
T.ex. att man säger att utsläppen är små och inte bidrar i någon större utsträckning till halterna i
omgivningarna.…………………………………………………………………………………………
Beaktar man halterna i relation till:
SO2
NO2
(µg/m3 *)
(µg/m3 **)

Pb
(µg/m3 ***)

partiklar (pm 10) Ev. annat
(µg/m3 **)

Miljökvalitetsnormer
* under timme/dygn/kalenderår
** under dygn/kalenderår
***under kalenderår
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
Miljökvalitetsmållokalt
Ev annat:

JA

regionaltnationellt

1

NEJ
internationellt

BILAGA 1
DEL B; HUR BESKRIVS TRANSPORTERNA OCH DESS PÅVERKAN PÅ MILJÖN
(UTSLÄPP TILL LUFT OCH BULLER)

1

Vilka fordon berörs

LastbilarPersonbilar
Fartyg
Flyg

Tåg
Övrigt?

2
Hur kvantifieras transporterna? Genom att beskriva:
Antal transporter per dag/år till och från företaget…………………………….………
Fordonsarbetet (km totalt, tonkm, etc…)……………………………..…….…….……
Utsläpp till luft……………………………………………..…………...………………
Personalens resor?………………………………………………………………………
Interna transporter? Dieseltruckar?… …………………………………………………
3
Har man redovisat alternativa transportsätt?
…………………………………………………………………………………………
4
Vid beräkning; var har man dragit gränsen för transporterna
Mellan verksamhetens grindar och:
närmaste större väg

ev. logistikcentral

inom kommunen

inom länet

närmaste hamn/tågstation

första kund/råvaruproducent

globalt

annat

Motiveras de överväganden som gjorts vid gränsdragningen?………………………
5
Vid utsläppsberäkning, vilka emissionsfaktorer har använts?
för CO2 ?……………………………………
för NOx ?……………………………………
Emissionsmodell?……………………………………………………………..………
Referens?………………………………………………………………………………
Angivna?……………………………….………………………………………………
Har man använt lägre faktorer för framtida utsläpp? ……………….…………………
Hur stora är utsläppen via transporter?
CO2……………………………………………
NOx……………………………………………
Motivering till varför man inte tar upp utsläppen via transporter?
…………………………………………………………………………………………

6

Tas transporternas utsläpp med i bedömning av luftföroreningarnas miljöpåverkan;
jämförs process-/förbrännings-utsläpp med transportfordonens utsläpp?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

2

BILAGA 1
7

Beskrivs buller och föroreningsexponering som kringboende kan störas av ur hälso- och
olägenhetssynpunkt?

Ja / Nej?
Om Ja, nämns antal fastigheter som drabbas: …………………………………………
Nämns antal personer som drabbas: ……………………………………………
Nämns antal rekreationsytor, parker som drabbas: ……………………………
Nämner man något om störningens relation till bakgrundsnivåer (eller miljöns/mottagarens
känslighet)? T.ex. att man säger att störningen är liten och bidrar inte i någon större utsträckning till
halterna/påverkan i omgivningarna.
…………………………………………………………………………………………
Beaktar man störningen (i dB (A) ekvivalentnivå inomhus/utomhus
inomhus/utomhus ) i relation till:
Riktvärden:
Miljömål
lokalt regionaltnationellt
internationellt
Ev. annat:

eller

maximalnivå

Motivering till varför man inte tar upp störning i form av buller?
…………………………………………………………………………………………
Övriga kommentarer:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Resultat från genomgången av MKB-er

Fråga

Beskrivs i Procentuellt
antal MKB
(totalt 54 st)

Hur stor är de totala utsläppen till luft från verksamheten

47

87

Hur sker spridningen av utsläppen (spridningsberäkning)

24

44

Hur sker nedfallet av utsläppta ämnen (depositionsberäkn.)

9

17

Nämns bakgrundshalterna av luftförorening

12

22

Relateras utsläppen till bakgrundshalterna

21

39

Nämns miljökvalitetsnormerna

27

50

Relateras utsläppen till miljökvalitetsnormerna

13

24

Nämns de nationella miljömålen för utsläpp

25

46

Relateras utsläppen till miljömålen för utsläpp

3

5.6

Vilka fordon utnyttjas för transporterna

52

96

Kvantifieras transporterna på något sätt

49

91

Nämns alternativa transportsätt

15

28

Har beräkningar för alternativa transportsätt genomförts

0

0.0

Anges hur gränsdragningen gjorts vid beräkning av transporternas

20

37

Motiveras de överväganden som gjorts vid gränsdragningen

1

1.9

Vid utsläppsberäkning, anges vilka emissionsfaktorer som använts

16

30

Används lägre faktorer för framtida utsläpp

1

1.9

utsläpp

Anges hur stora utsläppen via transporter är

22

41

Ja

7

13

Nej

23

43

12

22

Beskrivs buller och föroreningsexponering från transporter

0

0

Relation till bakgrundsnivåer/motivering

0

0

Motiveras varför utsläppen via transporter inte tas upp

Tas transporternas utsläpp med i bedömning av luftföroreningarnas
miljöpåverkan

Beaktas störningen i relation till riktvärden

0

0

Motiveras varför man inte tar upp störning i form av buller Ja

12

22

Nej

42

78

Ja

35

65

Gäller kompletteringarna transporter

22

41

Har dom fallit

48

89

Finns villkor för transporterna

6

11

Har komplettering begärts

Buller och störningar nämns dock i en del av de granskade MKB-erna men diskuterats inte närmare.
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1

Emissionsfaktorer för transporter

Allmänt

Emissionsfaktorer för lastbilar, tåg, fartyg och flyg kan hämtas från flera olika
referenser, där vissa presenteras i referenslistan till denna rapport. Bland referenserna
kan nämnas NTM (Nätverket för Godstransporter och Miljö), ”Beräkningshandbok
för vägtrafikens luftföroreningar”, EMV-modellen från Väg- och transportforskningsinstitutet samt Entec.
NTM har sammanställt ”de senaste tillgängliga uppgifterna på området”. På NTM:s
hemsida finns beskrivningar och emissionsfaktorer för beräkningar av utsläpp från
vägtrafiken, eltåg, dieseltåg, fartyg och flygplan. I ”Beräkningshandbok för vägtrafikens luftföroreningar” (www.vv.se/publ_blank/bokhylla/miljo/handbok/index.htm)
finns, förutom vägledning för planering och övervakning av luftkvalitet med avseende
på trafikrelaterade luftföroreningar, även information om emissioner,
emissionsfaktorer och beräkningsmodeller. Emissionsfaktorer för en mängd olika
fordonsslag och årsmodeller för vägtrafiken finns dessutom i EMV-modellen som
utarbetats av Väg- och transportforskningsinstitutet. EMV-modellen är ett
datorprogram som kan köpas genom Naturvårdsverkets bokhandel (www.
naturvardsverket.se/bokhandeln/). Den senaste forskningen rörande fartygs miljöpåverkan och emissioner från dessa har sammanställts i en rapport från Entec, där
även emissionsfaktorer för olika fartyg presenteras.
Uppgifter om emissionsfaktorer från olika referenser kan skilja sig åt gällande vissa
parametrar, även i de fall där transportmedlet är till synes mycket lika. Detta kan bero
på olika flera faktorer. Mätresultat från olika mätningar av emissioner ligger till grund
för emissionsfaktorns storlek. Olika typer av körcykler (t.ex. med eller utan last,
stads- eller landsvägskörning för lastbilar m.m.) för fordonet kan ha använts vid
mätningarna. Eventuellt har endast ett fåtal mätningar gjorts på det aktuella
fordonsslaget. För att få ett lättanvänt resultat, i form av en emissionsfaktor som ska
kunna användas vid beräkningar av emissioner längs en transportsträcka, måste
resultaten från t.ex. olika körcykler viktas på ett tillförlitligt sätt. Detta kan ske på
olika sätt vid olika utredningar.
Eftersom emissionerna från transporter påverkas av en mängd olika faktorer kan
aldrig de emissionsfaktorer som valts för en beräkning ge en exakt uppgift på
storleken av emissionerna. Beräkningar ger dock en god uppfattning om
emissionernas storleksordning. För att erhålla en exakt siffra måste mätningar av det
aktuella fordonets emissioner utföras. Referenserna till de emissionsfaktorer som
använts vid dessa beräkningar har sammanställts i Tabell 3:1. De exakta värdena på
faktorerna presenteras i Tabell 3:2 nedan.
Det bör observeras att vi inte har bedömt tillförlitligheten hos de olika emissionsfaktorerna, utan endast undersökt resultaten av beräkningar med uppgifter från olika
referenser. Samtliga emissionsfaktorer kommer dock från trovärdiga referenser.
Det bör även observeras att fordonen inom respektive fordonsgrupp inte är helt jämförbara med varandra. T.ex. har de fem lastbilstyperna olika lastkapacitet och krav1
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nivåer. Syftet är dock inte att att finna helt jämförbara emissionsfaktorer från olika
källor, utan att visa på hur resultaten kan skilja sig åt beroende på vilken referens och
vilken fordonsmodell man väljer. Ofta går det inte att hitta emissionsfaktorer för exakt
den fordonsmodell man önskar, utan faktorer för den modell som anses vara mest
likvärdig får istället användas. Om de endast finns emissionsfaktorer för en sorts
”lastbil med släp” hos en viss referens är det den man tvingas välja även om t.ex.
lastkapaciteten är något lägre eller högre än önskvärt.

2

Lastbilstransporter

Många olika parametrar påverkar mängden emissioner från en transport och
emissionerna från ett fordon kan variera avsevärt. Vad gäller lastbilstransporter
påverkar, förutom typ av bränsle, storlek på fordonet och årsmodell, även trafikens
sammansättning, vägens beskaffenhet och körsättet. Trafiksammansättningen
påverkar hastigheten och jämnheten i körningen. Vägens beskaffenhet kan vara
faktorer som topografi, trafikljus och korsningar.

3

Järnvägstransporter

Järnvägstrafiken kan delas upp på eldrivna respektive dieseldrivna transporter. Den
eldrivna trafiken står idag för 95 % av det sammanlagda transportarbetet på järnväg i
Sverige (Nätverket för transporter och miljön, www.ntm.a.se). Ett eltåg producerar
inga direktemissioner vid drift. Däremot uppstår utsläpp vid produktion av elen. En
beräkning av eltågens utsläpp innebär en helhetssyn över summan av alla de utsläpp
som sker vid elgenereringens livscykel. Med detta avses t.ex. emissioner från
gruvdrift, bränsleproduktion, transporter, kraftverksdrift, drift av vattenkraft och
restprodukthantering. Beroende på från vilken elproducent eller från vilket land elen
till tågen inhandlas kan emissionerna från produktionen av elen skilja sig åt. Detta
orsakas av att de olika producenternas el kan ha sitt ursprung från t.ex. förbränning av
kol eller olja, vattenkraft, naturgas, biobränsle, kärnkraft, vindkraft eller en mix av
någon av ovanstående.

4

Fartygstransporter

Emissionerna från fartygstransporter uppkommer vid olika aktiviteter och har skilda
ursprung.
• En stor del av utsläppen sker till havs och uppkommer mellan olika hamnar. Utsläppens storlek beror på vilken typ och mängd bränsle som används för att driva
fartygens huvudmotorer.
• En mindre del av utsläppen sker vid uppehåll i hamn då en eller flera av fartygets
hjälpmotorer är i drift för elförsörjningen ombord. Då lastning eller lossning pågår
under hamnuppehållet krävs ibland stora mängder energi och emissionerna är
högre vid sådana tillfällen än då fartyget enbart uppehåller sig i hamn. Detta gäller
endast en del typer av fartyg, t.ex. oljetankers.
• Även VOC-emissioner förekommer i samband med fartygstransporterna. Dessa
utsläpp uppstår då fartygen bunkrar bränsle till egen drift. Ett visst läckage sker
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vid överföringen av bränsle mellan cistern och fartyg, även om man ofta minskar
läckaget med hjälp av t.ex. anordningar för återföring av bensinångor. Den mängd
emissioner som släpps ut vid tankningen har inte tagits med i beräkningarna
eftersom tillgången på tillförlitliga emissionsfaktorer är otillräcklig.
Emissionerna från huvudmotorer och hjälpmotorer påverkas av motorernas varvtal
och av vilken bränsletyp som används. Motorernas varvtal påverkar i första hand
storleken på NOX-utsläppen. Enligt Lloyd’s Register of shipping produceras 60% av
NOX-emissionerna från stora oceangående fartyg med långsamgående motorer medan
resterande 40% kommer från medelvarvsmotorer. Storleken på svavelutsläppen beror
av bränslets svavelinnehåll. Huvudmotorer drivs ofta på tjockolja med ett
svavelinnehåll runt 3%, medan bränsle med lägre svavelinnehåll används vid
kustsjöfart. Hjälpmotorernas bränsle är ofta diesel eller gasolja med mindre än 0,2%
svavelhalt.
Tabell 1

En sammanställning över de olika transportslag som använts vid
beräkningarna.

Transportslag

Fordonstyp

Lastbil 1

Lastbil 4

Tung lastbil med släp
Årsmodell 1996
Tung lastbil med eller
utan släp
Medel 1999**
Tung lastbil med släp
Årsmodell 2000
Tung lastbil med släp

Lastbil 5

Tung lastbil med släp

NTM

Lastbil 6

Tung lastbil med släp

VTI

Lastbil 2

Lastbil 3

Referens:
Emissionsfaktorer
VTI
VTI

VTI

Kravnivå

A30
EURO 2
Medel
1999
MK 2000
EURO 3
1996
EURO 2
MK 2000
EURO 3
MK 2010
EURO 4

NTM

Tåg 1

Max
lastkapacitet
31,2 ton*

Bränsle

Miljöklass 1-diesel

> 16 ton*

Medel 1999 - d.v.s.
olika typer av bränsle

31,2 ton*

Miljöklass 1-diesel

40 ton

Miljöklass 1-diesel

40 ton

Miljöklass 1-diesel

31,2 ton

Eltåg
El-Sverigmix
Sverigemix
Diesellok: T44
Diesel-IVL
Miljöklass 1-diesel
Vattenfalls
Tåg 2
El:
RC-lok, El-NTM
Diesel-NTM
elproduktion
vagnslasttåg
Miljöklass 1-diesel
Diesellok: T44
Tåg 3
Framtida emissionsbild KFB, Handels GU,
för godståg
MariTerm
Fartyg 1*** Effekt ME: 1 500 kW
Entec+Lloyds
4 000 ton Tjockolja med 2% S
Fartyg 2*** Effekt ME: 1 500 kW
NTM
4 000 ton Tjockolja med 2% S
Fartyg 3
Effekt ME: 1 500 kW
Entec
3 500 ton Gasolja med 0,2 % S
Fartyg 4
Effekt ME: 1 500 kW
4 000 ton Tjockolja med 1,5% S
* Emissionsfaktorerna avser lastbil med en totalvikt över 16 ton plus ett genomsnittligt släp vid
landsvägskörning med 25% beläggning. 25 % beläggning är generellt en låg beläggningsgrad.
** Lastbilen representerar ett medel av den svenska trafiksammansättningen av tunga lastbilar 1999.
*** Den fartygstyp som valts grundar sig på uppgifter från Thunbolaget om ett av deras fartyg som
maximerats för transporter mellan norra Vänern och Göteborg.
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Tabell 2

En sammanställning av de emissionsfaktorer som använts vid
beräkningarna i Exempel 1, 2 och 4.

Transportslag
NOX
CO
CO2
SO2
HC
PM
Enhet
Lastbil 1
8,46
0,77
878
0,012
0,16
0,61
(g/km)
Lastbil 2
11,46
1,36
960
0,030
0,41
0,20
(g/km)
Lastbil 3
6,03
0,58
828
0,010
0,12
0,04
(g/km)
Lastbil 4
11,27
1,23
1 274*
0,008**
0,64
0,17
(g/km)
Lastbil 5
7,84
1,13
1 274*
0,008**
0,64
0,13
(g/km)
Lastbil 6
3,0162
0,3208
740
0,00047
0,0632
0,0203
(g/km)
Tåg 1
El
0,0014
0,0008
0,93
0,0011
0,0003
0,0003
(g/tonkm)
Diesel
0,39
0,074
19
0,000054***
0,006
0,0054
Tåg 2
El
0,00001 0,00008
0,003
0,000005
0,00001 0,000001 (g/tonkm)
Diesel
0,35
0,019
17
0,000054
0,015
0,008
Tåg 3
El+diesel
0,0375
0,00275
2,015
0
0,0007
0,0005
(g/tonkm)
4,2*S%
Fartyg 1
0,5
0,8
(g/kWh)
Medium speed
14
1,2
677
0,4
0,8
High speed
11,6
0,9
722
4,2*S%
Fartyg 2
Medium speed
14
1
620
0,2
0,4
(g/kWh)
High speed
Fartyg 3
4,2*S%
Medium speed
13,2
1,2
645
0,5
0,3
(g/kWh)
Fartyg 4
4,2*S%
Medium speed
12,6
1,2
677
0,5
0,6
(g/kWh)
* Emissionsfaktorer för CO2 återfanns inte hos NTM. Emissionsfaktorerna är beräknade från angivna
uppgifter om bränsleförbrukning och koldioxidinnehållet hos Miljöklass 1-diesel.
** Emissionsfaktorer för SO2 återfanns inte hos NTM. Emissionsfaktorerna är beräknade från uppgifter
om bränsleförbrukningen samt svaveldioxidinnehållet och densiteten hos Miljöklass 1-diesel.
***Från NTM.
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Beräkningsexempel

Utsläppta mängder har uppskattats för tre exempel nedan för att visa på:
1a)
Jämförelse mellan olika fordonsslag (lastbil, järnväg och fartyg) och
emissionsfaktorer från olika referenser.
1b)
Jämförelse mellan beräkningar för en nuvarande och en framtida situation.
2) Skillnader beroende på geografisk gränsdragning.
I samtliga exempel har ett antal förenklingar har gjorts:
•

•
•
•

Endast emissioner från den körda sträckan mellan leverantör och kund inkluderats. Emissioner uppstår även vid lastning och lossning av godset samt vid eventuella omlastningar vid transporter mellan leverantören och omlastningscentral för
lastbilstransporter, tågstation eller hamn. För att belysa delar av sådana verksamheter har emissionerna från fartygstransporter till sjöss jämförts med de
emissioner som uppstår vid lastning och lossning i hamn.
Emissionerna från transporterna har beräknats på enkel sträcka.
Med undantag av de elektriskt drivna tågen har inte emissioner från produktionen
av drivmedel inkluderats i beräkningarna, utan de emissioner som presenteras
härrör från själva transporten.
Lastbilstransporterna har till 100% antagits ske på landsväg, där emissionerna är
något lägre än vid körningar med många start och stopp som t.ex. i en stad.

I den mån det finns möjliga alternativ önskar ofta myndigheter som granskar en MKB
att miljöpåverkan från alternativa transporter ska belysas. För att visa på skillnaderna i
utsläpp från olika fordonsslag har beräkningar gjorts för transport av gods från en
punkt till en annan. Ibland finns det möjlighet för en verksamhet att välja bland olika
transportslag. I många fall är dock verksamheten lokaliserad så att endast en eller få
transportsätt är praktiskt möjliga.

1

Exempel 1a - Jämförelse mellan olika fordonsslag (lastbil,
järnväg och fartyg) och emissionsfaktorer från olika referenser

Beräkningarna av emissioner från transporter har i exemplet nedan gjorts för sträckan
Karlstad - Göteborg eftersom det då är möjligt att nyttja antingen lastbil, tåg eller
fartyg för transporterna. Lastbilstransporterna har antagits köra E45 mellan Karlstad
och Göteborg, järnvägstransporterna har haft ungefär samma sträckning och fartygstransporterna har gått från Karlstad över Vänern till Vänersborg och därefter via Göta
Älv ner till Göteborg. Den transporterade mängden gods har antagits vara 100 000
ton.
Eftersom det finns flera olika emissionsfaktorer att välja på vid beräkningar av
transportemissioner har några olika alternativ för varje transportslag inkluderats i
studien. Syftet med detta är att se om resultatet skiljer sig åt beroende på vilka
emissionsfaktorer som används vid beräkningarna. De olika typerna av fordon och
emissionsfaktorer som används vid beräkningarna presenteras i Tabell 4:1. De exakta
emissionsfaktorer som använts vid beräkningarna redovisas i bilaga 3. För
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transporterna med lastbil har emissionsfaktorer för fem olika typer av tung lastbil med
släp används. Dessutom varierar årsmodell och kravnivå inom respektive referens.
Lastbil 2 representerar ett medeltal av hela den svenska fordonsparken av tunga
lastbilar år 1996. För tåg- och fartygstransporterna har emissionsfaktorer med två
olika ursprung för respektive transportslag använts.
Det bör observeras att emissioner från lastning och lossning ej är inkluderade i beräkningarna. Storleksordningen på emissionerna från lastning av fartyg redovisas dock
separat sist i Exempel 1a.
Beräkningar av utsläpp har gjorts för kväveoxider (NOx), kolmonoxid (CO), koldioxid
(CO2), svaveldioxid (SO2), kolväten (HC) och partiklar (PM).
Tabell 1

Sammanställning av de olika transportslagen som använts vid
beräkningarna i Exempel 1.

Transport
-slag

Fordonstyp

Lastbil 1

Lastbil 4

Tung lastbil med släp
Årsmodell 1996
Tung lastbil med släp
Medel 1999
Tung lastbil med släp
Årsmodell 2000
Tung lastbil med släp

Lastbil 5

Tung lastbil med släp

NTM

Tåg 1

Eltåg
Diesellok: T44
El:
RC-lok,
vagnslasttåg
Diesellok: T44
Effekt ME: 1 500 kW

El
Diesel-IVL
El-NTM
Diesel-NTM

Lastbil 2
Lastbil 3

Tåg 2

Fartyg 1*

Referens:
Emissionsfaktorer
VTI
VTI
VTI
NTM

Entec+Lloyd
s
NTM

Kravnivå

A30
EURO 1
Medel
1999
MK 2000
EURO 3
1996
EURO 2
MK 2000
EURO 3

Lastkapacite
t
31,2 ton

Bränsle

31,2 ton

Medel 1999

31,2 ton

Miljöklass 1-diesel

40 ton

Miljöklass 1-diesel

40 ton

Miljöklass 1-diesel

Miljöklass 1-diesel

Sverigemix
Miljöklass 1-diesel
Vattenfalls
elproduktion
Miljöklass 1-diesel
Tjockolja med 2% S

4
000
ton
Fartyg 2*
Effekt ME: 1 500 kW
4
000 Tjockolja med 2% S
ton
*Den fartygstyp som valts grundar sig på uppgifter från ett rederi om ett av deras fartyg som
maximerats för transporter mellan norra Vänern och Göteborg.

1:1
Resultat från Exempel 1a
Resultaten från beräkningarna redovisas i form av staplar över emissioner av NOX,
CO, CO2, SO2, HC och PM i Figurerna 4:1 till 4:6 nedan. Generellt sett ger
transporterna med tåg de minsta utsläppen, medan de högsta utsläppen härrör från
antingen lastbils- eller fartygstransporterna. Att emissionerna skulle variera beroende
på vilket transportslag som valts var förväntat. Men det är även stora variationer
mellan de olika emissionsfaktorerna gällande samma transportslag. I vissa av fallen är
det lätt att förklara med t.ex. årsmodell och kravnivå på fordonen. I andra fall beror
skillnaderna på olikheter mellan emissionsfaktorerna från de olika referenserna.
Samtliga referenser är tillförlitliga, men resultat från olika mätningar av emissioner
ligger troligtvis till grund för emissionsfaktorernas storlek, se vidare bilaga 3. I denna
rapport ingår inte några försök att förklara olikheter mellan emissionsfaktorer från
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olika referenser.
Utsläppen av NOX är störst från transporterna med fartyg och lägst från transporterna
med järnväg. Det största CO-utsläppet kommer från Lastbil 2 tätt följd av Fartyg 1.
De lägsta emissionerna av CO härrör från tågtransporterna. Vad gäller CO2 kommer
de största emissionerna från transporterna med lastbil, oavsett modell. Utsläppen från
tågen är lägst även gällande CO2 och utgör 6-11% av lastbilsemissionerna.
Emissionerna av SO2 är ojämförligen störst från fartygen. Emissionerna av SO2 från
övriga transportslag är endast 0,005-0,5% av fartygsemissionerna. Detta beror på den
relativt höga halten av svavel i fartygens bränsle. Enligt uppgifter från Thunbolaget
om ett fartyg som är specialbyggt för transporter från norra Vänern till Göteborg
använder de sig av ett bränsle med 2% svavelinnehåll. Som tidigare nämnts finns
fartygsbränsle med svavelinnehåll mellan 0,2-3,5%. Ett fartyg som använder gasolja
med 0,2% svavel skulle för motsvarande sträcka släppa ut 0,64 ton svavel. Detta är
fortfarande mer än de övriga transportslagen, men avsevärt lägre än beräknade 6,4 ton
svaveldioxid. Bland övriga transportslag (lastbil och tåg) härrör de största
emissionerna från Tåg 1 och de minsta från Tåg 2.
Utsläppen av både HC och PM varierar mycket inom transportslagen, bortsett från att
emissionerna är lägst från tågtransporterna. Gällande HC ligger utsläppen från Lastbil
2, 4 och 5 samt Fartyg 1 mellan 0,30-0,40 ton, medan utsläppen från Lastbil 1 och 3,
Tåg 1 och 2 samt Fartyg 2 är mindre än hälften så stora, 0,02-0,15 ton. Utsläppen av
PM från Lastbil 1 samt Fartyg 1 och 2 är mellan 0,3-0,6 ton medan övriga utsläpp
varierar mellan 0,02-0,16 ton.
12

10

(ton)

8

6

NOx

4

2

0
Lastbil 1 Lastbil 2 Lastbil 3 Lastbil 4 Lastbil 5

Figur 1

Tåg 1

Tåg 2

Fartyg 1 Fartyg 2

Emissioner av NOX (ton) från sammanlagt nio olika beräkningsexempel på transporter med lastbil, tåg eller fartyg med 100 000 ton
gods från Karlstad till Göteborg.
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Figur 2
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Emissioner av CO (ton) från sammanlagt nio olika beräkningsexempel
på transporter med lastbil, tåg eller fartyg med 100 000 ton gods från
Karlstad till Göteborg.
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Emissioner av CO2 (ton) från sammanlagt nio olika beräkningsexempel på transporter med lastbil, tåg eller fartyg med 100 000 ton
gods från Karlstad till Göteborg.
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Emissioner av SO2 (ton) från sammanlagt nio olika beräkningsexempel
på transporter med lastbil, tåg eller fartyg med 100 000 ton gods från
Karlstad till Göteborg. Figuren visas med och utan emissionerna från
de två fartygen.
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Emissioner av PM (ton) från sammanlagt nio olika beräkningsexempel
på transporter med lastbil, tåg eller fartyg med 100 000 ton gods från
Karlstad till Göteborg.

1:2
Resultat från Exempel 1a - Lastning och lossning av fartyg
Emissioner från transporter uppstår inte bara under själva transporten utan även vid
lastning och lossning av godset samt vid eventuella omlastningar vid t.ex. en omlastningscentral för lastbilstransporter, en tågstation eller en hamn. För att belysa delar
av sådana verksamheter har emissionerna från fartygs transporter till sjöss jämförts
med de emissioner som uppstår vid lastning och lossning i hamn, se Figur 4:7. Beräkningarna gäller sträckan norra Vänern - Göteborg (cirka 25 mil) och varje fartygstransport har belastats med emissioner från ett hamnuppehåll, d.v.s antingen från
lastning eller lossning. Hamnuppehållet har antagits vara 11 timmar. Vid beräkningarna har emissionsfaktorer gällande en ”high speed”-motor använts för Fartyg
1 och emissionsfaktorer från en ”medium speed”-motor för Fartyg 2. Fartyg använder
ofta ”high speed”-motorer i hamn, men sådana emissionsfaktorer hade inte angivits
hos NTM. Emissionerna från lastning/lossning utgör i detta exempel mellan 18-25%
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av emissionerna från transporten till sjöss.
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Emissioner av NOX, CO, CO2, SO2, HC och PM (ton) från fartygstransporten till sjöss samt från lastning / lossning från ett hamnupehåll
vid frakt av 100 000 ton gods från norra Vänern till Göteborg. Den
större, övre delen av stapeln är emissioner från fartygen till sjöss och
den mindre, nedre delen emissionsr från lastning/lossning i hamn.

Exempel 1B - Emisssionsberäkningar för en nutida och en
framtida transportsituation

I en miljökonsekvensbeskrivning beskrivs i de flesta fall ett nollalternativ och ett
framtida alternativ för ett företags verksamhet. Det framtida alternativet kan ligga
flera år framåt i tiden och emissionsfaktorer för transporterna som används i nollalternativet kanske inte är representativa för framtiden. Ökande miljökrav på
transporter innebär, om kraven uppfylls, att emissionerna per transporterad mängd
gods kommer att minska i framtiden.
I beräkningarna i Exempel 1b grundar sig de framtida emissionsfaktorerna för lastbilar på de krav på fordonen som ska vara genomförda år 2010. Framtidsscenariot för
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järnvägstransporter är hämtat ur ”Miljöeffekter av transportmedelsval för godstransporter, (Demker m. fl. 1994).
Antagandena för de framtida fartygstransporterna bygger på olika faktorer beroende
på typ av emission. En bestämmelse om högsta svavelhalt i tjockolja kommer att införas för fartyg på Nordsjön och Östersjön. Denna högsta halt är 1,5%, vilket ska
jämföras med dagens halter i tjockolja som kan vara från 2% upp till över 4%.
Partikelhalten i emissionerna är bl.a. beroende av mängden svavel. Därför har
emissionerna av partiklar antagits minska med samma storleksordning som svavel.
Utrustning för reduktion av NOX-utsläpp finns redan idag på en del fartyg. Installation
av sådan utrustning är dock frivillig och kommer troligtvis att förbli så inom en överskådlig framtid. Emissionerna av NOX i den framtida situationen har antagits minska
med 10% jämfört med dagens sitution, vilket är en relativt grov och kanske något
pessimistisk uppskattning. Det finns idag inget som tyder på att emissionerna av CO2,
CO och HC från fartygstransporter kommer att minska inom en överskådlig framtid.
Bättre motorer med bättre förbränning kan komma att innebära något lägre emissioner
p.g.a. lägre specifik bränsleförbrukning. Emissionerna av CO2, CO och HC har i
Exempel 1b antagits lika i det nutida och det framtida alternativet. Beräkningarna har,
som tidigare nämnts, gjorts för lastbil, tåg och fartyg på sträckan Karlstad - Göteborg.
Beräkningarna för den nutida situationen (Lastbil 3, Tåg 1 och Fartyg 2) är de samma
som i Exempel 1a. För lastbils- och fartygstransporter har den modell med de minsta
utsläppen valts för Exempel 1b. Vad gäller tågen varierade de lägsta utsläppen mellan
Tåg 1 och 2, så den första modellen (Tåg 1) valdes.
Tabell 2

Sammanställning av de olika transportslagen som använts vid
beräkningarna i Exempel 1b.

Transport
-slag

Fordonstyp

Lastbil 3

Tung lastbil med släp

Referens:
Emissionsfaktorer
VTI

Lastbil 6

Tung lastbil med släp

VTI

Tåg 1

Kravnivå

Lastkapacitet

MK 2000
EURO 3
MK 2010
EURO 4

31,2 ton

Bränsle

31,2 ton

Eltåg
El
Diesellok: T44
Diesel-IVL
Tåg 3
Framtida emissions- KFB, Handels
bild för godståg
GU, MariTerm
Fartyg 2*
Effekt ME: 1 500 kW NTM
4 000 ton
Fartyg 4
Effekt ME: 1 500 kW
4 000 ton
*Den fartygstyp som valts grundar sig på uppgifter från Thunbolaget om ett
maximerats för transporter mellan norra Vänern och Göteborg.

Sverigemix
Miljöklass 1-diesel

Tjockolja med 2% S
Tjockolja med 1,5% S
av deras fartyg som

2:1
Resultat från exempel 1b
Resultaten från beräkningarna redovisas i Figurerna 4:8 till 4:13 nedan. När de lastbilar som hade högst emissioner i Exempel 1a inte längre finns representerade framstår utsläppen från fartyg som mycket höga både i det nuvarande och det framtida
scenariot. Undantaget är emissioner av CO2 där lastbilarna fortfarande ligger högst.
De lägsta emissionerna härrör generellt från järnvägstransporterna.
Om jämförelser görs mellan utsläppen från lastbilar i nuvarande och framtida
scenario, framstår utsläppsminskningarna av NOX, CO, SO2, HC och PM som mycket
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optimistiska med minskningar mellan 44% (CO) och 95% (SO2). Detta beror på att
framtidsbilden för lastbilar baseras på de utsläppskrav som kommer att gälla för
fordon som nyproduceras under 2010. År 2010 kommer dock även äldre lastbilar att
vara i drift, vilket medför att emissioner 2010 skulle vara högre än de i beräkningsexemplet. Scenariot i beräkninsexempel 1b kan uppfyllas först då samtliga lastbilar på
vägarna uppfyller kraven för år 2010. Denna bild ligger således långt fram i tiden.
Även vissa minskningar av emissionerna från järnvägstransporterna förväntas bli
stora, SO2 (-100%), CO (-66%) och PM (-38%). Framtidsscenariot bygger på ett
medelvärde av förväntade emissionsfaktorer för 2005 och 2015.
Fartygens uppskattade minskning av emissioner är mer blygsam med en beräknad
minskning på 20% gällande SO2 samt partiklar och 10% gällande NOX. Med
undantag av svavel finns inga konkreta krav på framtidens fartygsemissioner. Detta
medför att de framtida emissionerna från fartygen i beräkningsexemplet blir relativt
lika dagens emissioner.
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Emissioner av NOX (ton) från beräkningsexempel på transporter med
lastbil, tåg eller fartyg med 100 000 ton gods från Karlstad till
Göteborg. Beräkningarna är utförda för en nuvarande situation och en
framtida situation för respektiva transportslag.
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Emissioner av CO (ton) från beräkningsexempel på transporter med
lastbil, tåg eller fartyg med 100 000 ton gods från Karlstad till
Göteborg. Beräkningarna är utförda för en nuvarande situation och en
framtida situation för respektiva transportslag.
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Emissioner av CO2 (ton) från beräkningsexempel på transporter med
lastbil, tåg eller fartyg med 100 000 ton gods från Karlstad till
Göteborg. Beräkningarna är utförda för en nuvarande situation och en
framtida situation för respektiva transportslag.
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Emissioner av SO2 (ton) från beräkningsexempel på transporter med
lastbil, tåg eller fartyg med 100 000 ton gods från Karlstad till
Göteborg. Beräkningarna är utförda för en nuvarande situation och en
framtida situation för respektiva transportslag.
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Emissioner av HC (ton) från beräkningsexempel på transporter med
lastbil, tåg eller fartyg med 100 000 ton gods från Karlstad till
Göteborg. Beräkningarna är utförda för en nuvarande situation och en
framtida situation för respektive transportslag.
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Emissioner av PM (ton) från beräkningsexempel på transporter med
lastbil, tåg eller fartyg med 100 000 ton gods från Karlstad till
Göteborg. Beräkningarna är utförda för en nuvarande situation och en
framtida situation för respektiva transportslag.

Exempel 2 - Jämförelse mellan olika geografiska avgränsningar

I det tredje exemplet har den geografiska avgränsningen varierats mellan kommungräns, länsgräns, nationell gräns och globalt. Här har transporterna av 100 000 ton
gods antagits ske med lastbil från producent till hamn inom Sverige och vidare med
fartyg till en hamn i Europa. Denna typ av transportkedja har valts då den är relativt
vanligt förekommande i Sverige.
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Vid beräkningarna har följande geografiska avgränsningar studerats:
1. Kommungräns - Karlstads kommun (Karlstad till kommungräns är cirka 2,5 mil)
2. Länsgräns - Värmlands län (Karlstad till länsgräns är cirka 7 mil)
3. Nationell gräns - Göteborgs hamn (Karlstad till nationell gräns är cirka 24 mil)
4. Första hamn i Europa - Bremerhaven (Karlstad till första hamn i Europa är cirka
24 mil med lastbil och cirka 70 mil med fartyg)
Lastbil 3 har återigen används för transporterna från Karlstad till Göteborg, se Tabell
4:3. Fartygstransporterna har antagits ske med ett svenskt fartyg som idag går mellan
Sverige och Europa. Den största skillnaden mot Fartyg 1 och 2 är att Fartyg 3 drivs
med gasolja med en svavelhalt på 0,2%.
Tabell 3

Sammanställning av de olika transportslagen som använts vid
beräkningarna i Exempel 2.

Transportslag
Lastbil 3

Fordonstyp
Tung lastbil med släp

Emissionsfaktorer
VTI

Fartyg 3

Effekt ME: 1 500 kW

Entec

Krav-nivå
MK 2000
EURO 3

Lastkapacitet
31,2 ton

Bränsle

3 500 ton

Gasolja med 0,2 % S

Miljöklass 1-diesel

3:1
Resultat - exempel 2
Emissionerna vid de tre första geografiska avgränsningarna (kommun-, läns- och
nationsgräns) är från lastbilstransporter mellan Karlstad och Göteborg. Skillnaderna i
emissioner är i dessa tre fall direkt proportionerliga mot körd sträcka. I emissionerna i
det fjärde fallet (från Karlstad till första hamn i Europa) är även fartygstransporter
mellan Göteborg och Bremerhaven inkluderade. Detta gör att skillnader i emissioner
är beroende både av sträckan och av de olika transportslagens emissionsfördelning.
Den största ökningen i mängd emitterad förorening mellan fall 3 och 4 gäller SO2.
Emissionerna av SO2 ökar med över 10 000% om den geografiska avgränsningen för
emissionsberäkningar från transporter sätts vid första Europeiska hamn istället för vid
Sveriges gräns. Som tidigare nämnts kan svavelinnehållet i fartygsbränslet variera
från 0,2% till mer än 4%, vilket självklart har stor påverkan på mängden emitterat
svavel. I detta beräkningsexempel har ett fartyg som drivs med lågsvavlig gasolja
(0,2% S) använts vid beräkningarna. Skillnaden i emissioner mellan fall 3 och 4 är
även stor för PM och HC, där ökningen av utsläppt mängd är över 1 000% respektive
knappt 700%. Vad gäller CO2 är ökningen drygt 100% och för NOX och CO cirka
340%. De ska dock observeras att sträckan Karlstad-Bremerhaven är nästan 200%
längre än sträckan Karlstad-Göteborg.
Utsläpp av speciellt svaveldioxid och PM från fartygstransporter är relativt höga och
utsläpp av CO2 relativt låga jämfört med utsläpp från lastbilstransporter. Dessa
förhållanden mellan transportslagens emissioner var även tydligt i Exempel 1.
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Emissioner av NOX, CO, CO2, SO2, HC och PM (ton) från transporter
vid frakt av 100 000 ton gods från södra Värmland till Bremerhaven.
Beräkningarna är gjorda efter fyra olika geografiska avgränsningar;
kommun, län, Sverige samt första Europeiska hamn.
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