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Sammanfattning

År 2013 är EU:s ”luftår”. Under detta år ser EU över den Tematiska Strategin för
Luftföroreningar (TSAP) och reviderar inom detta EU:s utsläppstaksdirektiv (NEC). Denna
rapport är framtagen för att ge svenskt underlag kring åtgärdspotential och åtgärdskostnader
för utsläppsminskningar av NO x och PM 2,5 i den svenska transportsektorn år 2025.
Analyserna genomfördes genom att utgå från officiella prognoser för aktivitet och utsläpp från
vägtransporter och arbetsmaskiner. Ur litteratur söktes sedan efter möjliga åtgärder som skulle
kunna minska utsläpp ytterligare. Information om åtgärder och dess effekt på prognoserna
kvantifierades och resulterande utsläpp samt åtgärdskostnader beräknades. Endast ett urval av
åtgärder kunde analyseras inom den tillgängliga projekttiden. Analysens resultat byggde på
några viktiga förutsättningar: utsläpp enligt utsläppskrav motsvarar faktiska utsläpp; förbättring
av bränsleeffektivitet sker enligt prognos; analyserade åtgärder som medförde ändringar i
fordons- och maskinbestånd minskar antalet gamla fordon mest; det är hypotetiskt möjligt att
ändra utsläppskrav så att energieffektivisering kan följas av lägre NO x och PM 2,5 -utsläpp.
Den åtgärd som föreföll mest lovande för utsläppsminskning av NO x var en föryngring av
lastbilsflottan. Hybridisering av arbetsmaskiner var visserligen mer kostnadseffektivt men har
till 2025 en mycket liten potential. Då nya personbilar antas bli mer energieffektiva än
nuvarande, och dessutom ha lägre utsläpp av NO x och PM 2,5 tydde analyserna på att det vore
fördelaktigt med styrmedel som forcerar föryngring av personbilsflottan till 2025.
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Förord
Denna rapport presenterar resultaten från projektet ”Åtgärdspotential och kostnader för
transportsektorn” som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört på uppdrag av
Naturvårdsverket (bidragsbeslut U-37-13). Projektet har genomförts av Stefan Åström
(projektledare), Sebastian Bäckström, Martin Jerksjö, och Erik Fridell under perioden maj –
augusti 2013. Rapportmottagare på Naturvårdsverket har varit Mats Björsell, Fennia
Carlander, Hans Hjortsberg, och Karin Klingspor. Vi tackar för deras engagemang under
projektets gång. Vi vill även tacka Trafikverkets experter Martin Juneholm, Magnus
Lindgren och Petter Åsman för granskning av rapporten.
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Sammantagen bedömning
Den samlade bedömningen av denna utredning är att det med varierande
kostnadseffektivitet går att minska utsläppen av NO x och PM 2,5 från personbilar, lastbilar,
och arbetsmaskiner ytterligare, utöver den under år 2011 redan prognosticerade
utsläppsminskningen, till år 2025. Några åtgärder kräver dock stora ändringar i utsläppskrav
och/eller incitament. Förutom analyser av forcerad föryngring av fordonsflottan och
arbetsmaskinparken har analysarbetet till mycket stor del fått grunda sig på underlag
rörande klimatrelaterade åtgärder. För de flesta åtgärder visar analyserna på möjlighet till
utökade samverkansfördelar mellan klimat- och luftpolitik i Sverige år 2025. Inom detta
projekt analyserades både tillgängliga och mindre lätt tillgängliga åtgärder. Detta innebär att
en hel del av de analyserade åtgärderna förutsätter långt gångna ändringar i nuvarande
regleringar, styrmedel och incitament riktade mot att minska utsläpp av luftföroreningar
från transportsektorn. För att kunna genomföra analyserna inom ramen för projektets
förutsättningar var dessutom ett antal antaganden och förutsättningar nödvändiga. I
osäkerhetsanalyser studerades sedan effekten av att ändra dessa och andra parametrar.
De viktigaste antaganden och förutsättningarna i analyserna var följande:
• Samtliga utsläppsstandarder (bl.a. Euro 6/VI) kommer implementeras och
motorernas avgasreningssystem vara fungerande/verksamma under fordonens och
maskinernas hela livstid.
•

Utsläpp vid körning på väg återspeglas i de utsläppsnivåer som fastslås vid
utsläppsprov vid typgodkännande, d.v.s. ’real-driving emissions’ ingår i testcykeln.

•

Förbättring av bränsleeffektivitet i förbränningsmotorer kommer att ske enligt
prognos.

•

De åtgärder som medför ändringar i fordons- och maskinbestånd påverkar antalet
gamla fordon mest, d.v.s. fordon och maskiner antas nyttjas i strikt
prioriteringsordning (nyast först). Det totala antalet fordonskilometer och
driftstimmar påverkas inte, förutom i åtgärd som specifikt ändrar trafikarbete.

•

Det är hypotetiskt möjligt för Sverige att bredda fokus för den nationella
miljöbilsdefinitionen från att fokusera på klimatgaser till att även omfatta reglerade
emissioner, och att då en miljöbil har lägre emissioner än vad aktuell reglering
stipulerar.

Analyserna utgick för vägtransporter ifrån den utsläppsprognos till 2025 som rapporterades
av Sverige till EU år 2011 och för arbetsmaskiner ifrån den utsläppsprognos till 2025 som
kommer rapporteras 2014. Baserat på dessa prognosticerade utsläpp för år 2025
analyserades åtgärder som ytterligare skulle kunna minska utsläpp av luftföroreningar för
detta år. Genom att för vägtransporter utgå från prognosen till 2025 som rapporterades
2011 möjliggjordes en jämförelse med åtgärder beskrivna i Trafikverkets underlagsrapport
till Färdplan 2050.
Åtta åtgärder för minskning av NO x - och PM 2,5 -utsläpp från vägtransportsektorn och från
arbetsmaskiner år 2025 analyserades:
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1. Föryngring av personbilsflottan: 10 % fler personbilar med senaste
utsläppsstandard, med kompenserande minskning av äldre personbilar.
2. Effektivisering av personbil: Energieffektivare ”nya” personbilar (16 % effektivare
än i prognos). Effektivisering inkluderar INTE teknikskifte från bensin- till
dieselmotor. En eventuell påverkan på NO x - och PM 2,5 -utsläpp av effektiviseringen
förutsätter ändring av nuvarande utsläppskrav och/eller ändring av
incitamentsstrukturen för nybilsköp.
3. 20 % mindre trafikarbete än i prognos för personbilar.
4. Föryngring av lastbilsflottan: 10 % fler lastbilar med senaste utsläppsstandard, med
kompenserande minskning av äldre lastbilar.
5. Effektivisering av lastbil: Energieffektivare ”nya” lastbilar (32 % effektivare än i
prognos). Samma förutsättningar som för effektiviseringsåtgärd (2) gäller även, fast
i något mindre skala, för lastbilar.
6. Senaste utsläppsklassen (IV) på alla större arbetsmaskiner (< 37 kW motoreffekt).
7. Ökad andel hybridmotorer i arbetsmaskiner.
8. Ökad andel gasmotorer i arbetsmaskiner.
Effekten av minskat trafikarbete för tunga fordon analyserades inte i denna studie då
tidigare uppskattningar visade på större åtgärdspotential för personbilar och då personbilar
beräknas ha större utsläpp av NO x år 2025 än tunga fordon.
För åtgärderna 1 & 2 samt 4 & 5 analyserades även en samlad effekt. Dessutom
genomfördes överslagsberäkningar på effekten av att behålla dagens andel av personbilar
drivna med bensin istället för det i prognosen förväntade skiftet till dieselfordon. Som en
tumregel kan även antas att åtgärderna 1, 2, och 3 på ett ungefär är additiva.
Fyra kostnadsposter presenteras nedan. Kostnad exkl. bränsle & fordonsköp inkluderar endast
kostnader för reningsteknik (inköp och ev. underhåll) och minskad bränsleeffektivitet
orsakad av reningstekniken i de fall då det är aktuellt. Kostnad inkl. bränsle inkluderar även
kostnader för den totala bränsleanvändningen i fordonsflottan/parken. Kostnad inkl.
fordonsköp inkluderar istället för total bränsleanvändning hela kostnaden associerad med
inköp av nya fordon/maskiner. Kostnad inkl. bränsle & fordonsköp inkluderar samtliga
delkostnader. I resultaten har åtgärdskostnad per kilogram utsläppsminskning endast
beräknats för ett fåtal åtgärder. Att inte alla åtgärder blivit tillskrivna sådana
enhetskostnader beror främst på att kostnad för åtgärden varierat mycket beroende på vilka
kostnadsposter som inkluderas, eller på att åtgärden haft stora samverkanseffekter med
andra utsläpp.
Åtgärderna 1 – 8 visade påverkan på utsläpp av NO x och PM 2,5 och åtgärdskostnader enligt
tabell S1 – 4. Resultaten från känslighetsanalyserna visas inom parantes.
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Personbilar:
Tabell S 1: Sammanställning av utsläpp från personbilar år 2025 för Prognos och som en följd av analyserade utsläppsminskande åtgärder i Sverige (resultat från
känslighetsanalys inom parantes)
Prognos / Åtgärd

Totala årliga
Utsläpp NO x

Utsläpp PM 2,5

Enhets-kostnad

ton

ton

SEK 2005 / kg NO x

Prognos
1. Föryngring
personbil
2. Effektivisering
personbil

11 232
10 604
(10 604 – 10 778)
10 112
(10 112 – 11 232)

120
116
(116 - 118)
106
(106 - 120)

3. 20 % minskat
trafikarbete

8 444
(8 444 – 8 986)

92
(92 - 96)

1&2. Föryngring +
Effektivisering

9 410
(9 410 – 10 778)

101
(101 - 118)

10 069
(-)

78
(-)

Bensinbilsdominans

Kostnad (exkl.
bränsle &
fordons-köp)
milj. SEK 2005 / år

Kostnad (inkl.
bränsle)

Kostnad (inkl.
Fordons-köp)

milj. SEK 2005 / år

milj. SEK 2005 / år

Kostnad (inkl.
bränsle &
fordons-köp)
milj. SEK 2005 / år

320*
(307 - 425)

201*
(185 - 201)
2 826
(2 826 – 2 846)

-369
(-541 - 285)
-4 075
(-4 308 - -2 947)

4 911
(1 944 – 4 526)
2 826
(2 826 – 2 846)

4 542
(4 242 – 4 542)
-1 248
(-1 482 - -101)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3 312
(3 296 – 3 325)

-4 711
(-5 132 - -3 526)

8 022
(7 638 – 8 035)

3 311
(2 890 – 4 509)

-1 257
(-1 260 - -1 147)

-2 663
(-2 663 - 721)

-2 289
(-2 289 - 620)

Sidoeffekt

Minskar bränsle
& CO 2
Minskar bränsle
& CO 2
Samver-kansfördel
med klimatpolicy:
Minskar bränsle
& CO 2

Bränsle-förbrukning
+5%
(CO 2 ökar)

*fetmarkerade värden markerar enhetskostnad samt den kostnad som ligger till grund för beräkning av enhetskostnad

Principen för beräkning av åtgärders enhetskostnader har varit att dessa skall beräknas baserat på kostnadsposten Kostnad (exkl. bränsle
& fordonköp) för att på bästa sätt kunna likställas med utsläppsminskande åtgärder i andra sektorer. I ett antal fall har dock denna
princip frångåtts, främst i fall då utsläpp minskats på andra sätt än genom utökad användning av utsläppsrenande tekniker. I dessa fall
har enhetskostnader beräknats för den kostnadspost som bedömts som mest relevant för åtgärden.
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Tunga lastbilar

Tabell S 2: Sammanställning av utsläpp från tunga lastbilar år 2025 för Prognos och som en följd av analyserade utsläppsminskande åtgärder i Sverige (resultat från
känslighetsanalys inom parantes)
Prognos /
Åtgärd
Prognos
4. Föryngring
lastbil
5. Effektivisering
lastbil
4&5. Föryngring +
Effektivisering

Utsläpp NO x

Utsläpp PM 2,5

Enhets-kostnad

ton

ton

SEK 2005 /kg NO x

11 121

8 883
(8 467 – 9 112)
10 539
(10 539 – 11 121)
8 255
(7 829 – 9 112)

177

134
(130 - 142)
171
(171 - 177)
127
(123 - 142)

51*
(41 - 51)

Kostnad (exkl.
bränsle &
fordons-köp)
milj. SEK 2005 / år
114*
(101 - 114)
715
(714 - 766)
904
(890 - 951)

Kostnad (inkl.
bränsle)

Kostnad (inkl.
fordons-köp)

milj. SEK 2005 / år

milj. SEK 2005 / år

Kostnad (inkl.
bränsle &
fordons-köp)
milj. SEK 2005 / år

-133
(-176 - -90)
-5 158
(-5 205 - -3 470)
-5 694
(-5 824 - -3 830)

1 105
(836 – 1 105)
715
(714 - 766)
1 895
(1 625 – 1 942)

972
(692 – 1 008)
-4 443
(-4 491 - -2 704)
-3 799
(-4 114 - -1 888)

*fetmarkerade värden markerar enhetskostnad samt den kostnad som ligger till grund för beräkning av enhetskostnad

Sidoeffekt

Minskar bränsle &
CO 2
Minskar bränsle &
CO 2
Minskar bränsle &
CO 2

Arbetsmaskiner

Tabell S 3: Sammanställning av utsläpp från arbetsmaskiner år 2025 för Prognos och som en följd av analyserade utsläppsminskande åtgärder i Sverige
Prognos /
Åtgärd

Utsläpp NO x

Utsläpp PM 2,5

Enhets-kostnad

ton

ton

SEK 2005 / kg NO x

Kostnad (exkl.
bränsle &
fordons-köp)
milj. SEK 2005 / år
1 356**

Prognos

5 722

479

6. >37kW
maskiner steg IV
7. Ökad andel
hybrider

4 705

428

1 354*

5 670

478

-2.6*

8. Ökad andel
gasfordon***

5 722

460

Kostnad (inkl.
bränsle)

Kostnad (inkl.
fordons-köp)

milj. SEK 2005 / år

milj. SEK 2005 / år

1 376*
-327

*fetmarkerade värden markerar enhetskostnad samt den kostnad som ligger till grund för beräkning av enhetskostnad
**Olika kostnadsposter redovisas för respektive åtgärder p.g.a. variation i tillgänglig data
***Kostnader för åtgärd 8 redovisas inte på grund av otillräckligt informationsunderlag
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Kostnad (inkl.
bränsle &
fordons-köp)
milj. SEK 2005 / år

Sidoeffekt

Ökar bränsle
327

-0.13*

Minskar bränsle &
CO 2 , undviker NH 3 slip
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Alla åtgärder

Tabell S 4: Utsläppsminskning per åtgärd 2025, inkl. åtgärdskostnader
Åtgärd

1. 10 % fler 'nya bilar'
2. Effektivisering (16 %
förbättring nya
fordon)
3. 20 % minskat
trafikarbete
1&2. Fler nya bilar +
energieffektivisering
Fler bensinbilar, färrre
dieselbilar
4. 10 % fler 'nya
lastbilar'
5. Effektivisering (32 %
förbättring nya
fordon)
4&5. Föryngring +
effektivisering
6. >37kW maskiner
steg IV
7. Ökad andel hybrider
8. Ökad andel
gasfordon

Utsläppsminskning NO x

Utsläppsminskning PM 2,5

Enhets-kostnad

ton

ton

SEK 2005 /kg NO x

Kostnad (exkl.
bränsle &
fordonköp)
milj. SEK 2005 / år

Kostnad (inkl.
bränsle)

Kostnad (inkl.
fordons-köp)

milj. SEK 2005 / år

milj. SEK 2005 / år

Kostnad (inkl.
bränsle & fordonsköp)
milj. SEK 2005 / år

628
(454 - 628)
1 120
(0 – 1 120)

4
(2 - 4)
14
(0 - 14)

320
(307 - 425)

201
(185 - 201)
2 826
(2 826 – 2 846)

-369
(-541 - -285)
-4 075
(-4 308 - -2 947)

4 911
(1 944 – 4 526)
2 826
(2 826 – 2 846)

4 542
(4 242 – 4 542)
-1 248
(-1 482 - -101)

2 788
(2 246 – 2 788)
1 822
(454 – 1 822)
1 163
(-)
2 238
(2 009 – 2 654)
582
(0 - 582)

28
(24 - 28)
19
(2 - 19)
78
(-)
43
(35 - 47)
6
(0 - 6)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-4 711
(-5 132 - -3 526)
-2 663
(-2 663 - 721)
-133
(-176 - -90)
-5 158
(-5 205 - -3 470)

8 022
(7 638 – 8 035)

3 311
(2 890 – 4 509)

-2 289
(-2 289 - 620)
51
(41 - 51)

3 312
(3 296 – 3 325)
-1 257
(-1 260 - -1 147)
114
(101 - 114)
715
(714 - 766)

1 105
(836 – 1 105)
715
(714 - 766)

972
(692 – 1 008)
-4 443
(-4 491 - -2 704)

2 866
(2 009 – 3 292)
1 017
(-)
52
(-)
0
(-)

50
(35 - 54)
51
(-)
2
(-)
19
(-)

904
(890 - 951)
1 356
(-)

-5 694
(-5 824 - -3 830)
1 378
(1 369 – 1 376)
-327
(-)

1 895
(1 625 – 1 942)

-3 799
(-4 114 - -1 888)

1 354
(1 347 – 1 354)
-3
(-)

3

327
(-)
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Tolkning av resultat
Den åtgärd som ur det valda kostnadseffektivitetsperspektivet i analysen kommer ut som
mest fördelaktigt för NO x är en föryngring av lastbilsflottan. Hybridisering av
arbetsmaskiner är visserligen mer kostnadseffektivt men har till 2025 en mycket liten
potential.
Då nya personbilar antas bli mer energieffektiva än nuvarande, och dessutom ha lägre
utsläpp av NO x och PM 2,5 (både i tester och i verklig körning), tyder analyserna på att det
är fördelaktigt med styrmedel som forcerar föryngring av personbilsflottan till 2025, i och
med att detta även medför minskad bränsleåtgång och därmed minskade CO 2 -utsläpp.
Samtliga åtgärder inom vägtransportsektorn kräver kraftiga styrmedel för att förverkligas,
detta gäller framförallt effektiviseringsåtgärderna. Utan styrmedel som tydligt kopplar ihop
utsläppsprestanda av CO 2 till motsvarande för NO x och PM 2,5 är det sannolikt att
utsläppsminskning av NO x och PM 2,5 som följd av åtgärden energieffektivisering blir noll.
För arbetsmaskiner tyder resultaten på att en föryngring av maskinparken visserligen skulle
medföra utsläppsminskningar av NO x och PM 2,5 , men att detta samtidigt riskerar att öka
bränsleanvändningen, och därmed CO 2 -utsläppen, eftersom yngre arbetsmaskiner antas ha
större motoreffekt än äldre. Arbetsmaskinsåtgärder som inte analyserats i denna studie
inkluderar främst partikelfilter på Steg IV – motorer, vilket är ytterligare en åtgärd som
skulle sänka utsläppen av PM 2,5 . För arbetsmaskiner var det dessutom så att de analyserade
åtgärderna endast riktades mot större arbetsmaskiner, vars andel av arbetsmaskiners totala
utsläpp av NO x och PM 2,5 väntas vara relativt liten år 2025. Åtgärder riktade mot mindre
arbetsmaskiner behöver ytterligare studier.
För alla åtgärder påverkas kostnadseffektiviteten av vilka parametrar man väljer att beakta
och de antaganden samt förutsättningar som analysen bygger på.
Förutom de åtgärder som studerats i denna rapport är det viktigt att realisera den redan
befintliga tekniska potentialen för utsläppsminskning genom att säkerställa att beslutade
utsläppskrav följs i verklig trafik.
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Introduktion
År 2013 är EU:s ”luftår”. Under detta år ser EU över den Tematiska Strategin för
Luftföroreningar (TSAP) och reviderar inom detta EU:s utsläppstaksdirektiv (NEC).
Sverige tar under 2013 fram nationella uppskattningar kring åtgärdspotential och
åtgärdskostnader för att minska utsläpp av de luftföroreningar som regleras i EU:s
utsläppstaksdirektiv. Detta underlag skall hjälpa Sverige i förhandlingarna med EUkommissionen om möjliga utsläppstak för Sverige. IVL Svenska Miljöinstitutet har i detta
projekt åt Naturvårdsverket genomfört analyser avseende åtgärder inom transportsektorn.
Syftet med denna studie var att analysera och uppskatta svensk åtgärdspotential och
åtgärdskostnad för att minska luftutsläpp av kväveoxider (NO x ) och fina partiklar (PM 2,5 )
från transportsektorn. Åtgärdsanalysen inkluderade både politiskt rimliga och mindre
rimliga åtgärder.
Analyserna gällde målåret 2025 och åtgärder som skulle kunna ge lägre utsläpp än de
prognosticerade utsläppsnivåerna för år 2025. Utsläppen av NO x och PM 2,5 från
transportslagen lätta fordon (personbilar), tunga lastbilar och arbetsmaskiner analyserades.
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Material och metod
I Appendix 1 till denna rapport finns detaljerad information om data och metoder som
använts för att beräkna ytterligare potential för utsläppsminskning och kostnader för
transportsektorn år 2025. Åtgärderna som analyserats utgår ifrån prognosvärden för år
2025, och den potential som räknats fram är alltså utöver de utsläppsnivåer som är
prognosticerade för år 2025.
Enkelt beskrivet genomfördes analyserna genom att utgå från officiella prognoser för
aktivitet och utsläpp från vägtransporter och arbetsmaskiner (Swedish Environmental
Protection Agency, 2011; kommunikation med Trafikverket, 2013). Dessa prognoser
rapporteras till EU och UNFCCC som en del av Sveriges åtaganden 1. Denna
klimatrapportering benämns ibland som KRAPP, vilket är det arbetsnamn som används i
denna rapport för att ange vilken huvudprognos ligger till grund för åtgärdsanalysen. För
vägtransporter har använts den klimatrapportering och prognos som Sverige tog fram år
2011 (KRAPP 2011) då den även används som underlag till Färdplan 2050 (Swedish
Transport Administration, 2012a). I Appendix 2 till denna rapport finns figurer där
KRAPP 2011 jämförs med KRAPP 2012, vilka visar relativt små skillnader för år 2025
mellan KRAPP 2011 och KRAPP 2012. För arbetsmaskiner användes värden från den
kommande rapporteringen och prognosen, vilket presenteras närmare i Appendix 1. Ur
litteratur söktes sedan efter möjliga åtgärder som skulle kunna minska utsläppen ytterligare
och vad detta beräknades kosta (Amann et al., 2013; Borken-kleefeld & Ntziachristos,
2012; Sköldberg, Holmström, Löfblad, Rydén, & Unger, 2011). Information om åtgärder
och dess effekt på prognoserna kvantifierades sedan och resulterande utsläpp och
åtgärdskostnader beräknades. Endast ett urval av åtgärder kunde analyseras inom den
tillgängliga projekttiden.
I huvudprognosen gäller då följande:
Tabell 1: Fordonstyp – Personbilar (sammanfattande information ur KRAPP 2011)

Personbilar

Antal fordon [milj.]
Genomsnittssträcka
[tusen km/år]
Trafikarbete
[miljard fordonskm]
Utsläpp NO x [kiloton]
Utsläpp PM 2,5 [ton]

2010

2025

2030

4,3

4,8

5,0

15,7

15,0

15,0

68,3
22,5
~400

72,7
11,2
120

74,6
9,9
~110

1

http://cdr.eionet.europa.eu/se/eu/colp93lqa , and http://cdr.eionet.europa.eu/se/eu/colqjcvqg , as of
2013-10-30

4

Åtgärder för att minska utsläpp av NOx och PM2,5 från den svenska transportsektorn 2025
potential och kostnader

IVL rapport B2111

Tabell 2: Fordonstyp – Lastbilar (sammanfattande information ur KRAPP 2011)

Tunga lastbilar

Antal fordon [tusen]
Genomsnittssträcka
[tusen km/år]
Trafikarbete
[miljard fordonskm]
Utsläpp NO x [kiloton]
Utsläpp PM 2,5 [ton]

2010

2025

2030

77,2

103,0

110,8

61,9

61,3

61,3

4,77
32,0
~590

6,32
11,1
~180

6,80
6,9
~100

Tabell 3: Fordonstyp – Arbetsmaskiner, stora arbetsmaskiner* inom parantes (Trafikverket, personlig
kommunikation 2013)

Arbetsmaskiner

2010

2025

Antal fordon [tusen]
3 070 (282)
3 241 (281)
Bränsleförbrukning
[tusen ton/år]
997 (786)
946 (763)
Utsläpp NO x [kiloton]
19,2 (15,7)
5,7 (2,3)
Utsläpp PM 2,5 [ton]
~1 610 (1032)
~480 (90)
*Stora arbetsmaskiner inkluderar i denna analys maskiner med motoreffekt > 37 kW

2030
3 196 (291)
910 (740)
4,9 (1,6)
~410 (63)

Den metod som användes för att beräkna åtgärdskostnader innebär kortfattat att kostnader
för reningsteknik i fordon samt bränsleförbrukning och i vissa fall nyinköp av fordon
inkluderas. I resultaten presenteras olika kostnadsposter som alla bidrar med relevant
information om möjliga totalkostnader av åtgärderna. Kostnad exkl. bränsle och fordonsköp
inkluderar endast kostnader för reningsteknik (inköp och ev. underhåll) och minskad
bränsleeffektivitet orsakad av reningstekniken i de fall då det är aktuellt. Kostnad inkl. bränsle
inkluderar även kostnader för den totala bränsleanvändningen i fordonsflottan/parken.
Kostnad inkl. fordonsköp inkluderar istället för total bränsleanvändning hela kostnaden
associerad med inköp av nya fordon/maskiner. Kostnad inkl. bränsle & fordonsköp inkluderar
samtliga delkostnader. Alla delkostnader är omräknade till årliga kostnader baserat på en
förväntad livslängd på 15 år. Kostnaden för en åtgärd utgörs av skillnad i totalkostnad
mellan huvudprognosen (bl) och åtgärden (å) för alla påverkade fordon och fordonsklasser:

Där
Kå
Kt
Kt+
Kb
Kf

+
𝐾å = 𝐾𝑡𝑏𝑙 + 𝐾𝑡𝑏𝑙
+ 𝐾𝑏𝑏𝑙 + 𝐾𝑓𝑏𝑙 − 𝐾𝑡å − 𝐾𝑡å+ − 𝐾𝑏å − 𝐾𝑓å

= Åtgärdskostnad
= Kostnader relaterade till användning av reningsteknik
= Kostnader relaterade till minskad bränsleeffektivitet p.g.a. reningsteknik
= Kostnader relaterade till bränsleförbrukning
= Kostnader relaterade till fordonsköp

Kostnader för reningsteknik och påverkan på bränsle samt bränslepriser hämtades från
Borken-kleefeld & Ntziachristos (2012) medan energieffektiviseringskostnader baserades
på Sköldberg, Löfblad, Holmström, & Rydén (2010). Mer detaljer kring beräkning av
åtgärdskostnader återfinns i Appendix 1. Åtgärdskostnad per kilogram utsläppsminskning
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beräknades endast för ett fåtal åtgärder. Att inte alla åtgärder blivit tillskrivna sådana
enhetskostnader beror främst på att kostnad för åtgärden varierat mycket beroende på vilka
kostnadsposter som inkluderats, eller på att åtgärden haft stora samverkanseffekter med
andra utsläpp. Grundprincipen för beräkning av enhetskostnader var att dessa skulle
baseras på kostnadsposten Kostnad (exkl. bränsle & fordonköp) för att på bästa sätt kunna
likställas med utsläppsminskande åtgärder i andra sektorer. I ett antal fall frångicks denna
princip, främst i fall då utsläpp minskats på andra sätt än genom utökad användning av
utsläppsrenande tekniker. I dessa fall beräknades enhetskostnader för den kostnadspost
som av arbetsgruppen bedömts som mest relevant för åtgärden.
Förutom detaljer kring analysen är det viktigt att påpeka att alla åtgärdskostnader är
allokerade till NO x i de fall som kostnader anges per ton utsläpp, även om åtgärderna ofta
ger upphov till minskade utsläpp av PM 2,5 . Detta angreppssätt delas av IIASA i deras
analyser av tekniska åtgärder för att minska utsläpp av luftföroreningar från
transportsektorn. Det innebär rent praktiskt att utsläppsminskningar av PM 2,5 och
växthusgaser betraktades som en samverkansfördel till utsläppsminskning av NO x i de fall
då detta var aktuellt.
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Resultat och betydelse av antaganden
Med hjälp av prognosvärden i KRAPP 2011 för vägfordon, nuvarande prognos för
arbetsmaskiner och den metod som finns beskriven i Appendix 1 beräknades potentiella
utsläppsminskningar och medföljande åtgärdskostnader. Som redan beskrivits i denna
rapport behövdes det inom ramen för detta projekt göras kraftiga antaganden och
förenklingar för att kunna beräkna relevanta resultat. Detta medför betydande osäkerheter i
resultaten. För att på något sätt kunna bemöta denna osäkerhet genomfördes fem stycken
känslighetsanalyser.
I Känslighetsanalys 1 ändrades grundantagandet om att äldre fordon fasas ut snabbare än
nyare. I denna känslighetsanalys fasades alla fordonsklasser ut lika fort i de fall som effekter
av föryngring och minskat trafikarbete studerades.
I Känslighetsanalys 2 ändrades även här grundantagandet om att äldre fordon fasas ut
snabbare än nyare, men denna gång genom att låta de allra äldsta fordonen (Euro 0/preEuro) vara opåverkade av en föryngringsåtgärd eller en åtgärd som syftar till att minska
trafikarbetet.
I Känslighetsanalys 3 & 4 ökade respektive minskade priset på bensin och diesel för att
studera påverkan på kostnadseffektivitet av åtgärderna.
I Känslighetsanalys 5 minskade trafikarbete genom att endast minska antalet fordon (istället
för att påverka både antal fordon och fordonskilometer per fordon). Genomsnittssträckan
blev i detta fall högre per fordon.
Resultaten från dessa känslighetsanalyser finns presenterade i Appendix 3. Resultaten
återkommer dessutom i nästa kapitel som intervall kring resultaten i huvudanalysen.
I detta kapitel redovisas endast resultat från huvudanalysen, per fordonskategori.
I de fall då åtgärdskostnader per kilo utsläpp (enhetskostnad) angetts baseras dessa på olika
typer av kostnadsposter i analysen. Utgångspunkten för beräkning av enhetskostnaden har
varit att endast inkludera kostnader för reningsteknik och eventuell påverkan på
energieffektivitet, då denna kostnadspost är bäst jämförbar med åtgärdskostnader i andra
sektorer. För vissa åtgärder har denna kostnadspost inte bedömts som representativ för
åtgärden. I dessa fall har en bedömning gjorts av vilken kostnadspost som är lämpligast
som grund för beräkning av enhetskostnad.
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Personbilar
För personbilar analyserades tre typer av åtgärder: 1 - Föryngring, 2 - Energieffektivisering,
3 - Minskat trafikarbete.
Åtgärd 1 – Forcerad föryngring personbilar
Denna åtgärd innebar att den i KRAPP 2011 prognosticerade fordonsflottan föryngras i
större utsträckning än prognosticerad marknadsutveckling. I denna åtgärd minskas antalet
gamla fordon så att antalet nya fordon ökar med 10 % utan att påverka det totala
trafikarbetet. Denna åtgärd genomförs på både bensin- och dieselfordon.
Tabell 4: Jämförelse av utsläpp år 2025 enligt KRAPP 2011 och åtgärd 1 – Forcerad föryngring av personbilar, inkl.
beräknad kostnad för åtgärd 1
Prognos /
Åtgärd

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Enhetskostnad

ton

ton

SEK 2005 /k
g NO x

Kostnad
(exkl.
bränsle &
fordonköp)
milj.
SEK 2005 / år

Kostnad
(inkl.
bränsle)

Kostnad
(inkl.
fordonsköp)

milj.
SEK 2005
/ år

milj. SEK 2005
/ år

Kostnad
(inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj. SEK 2005
/ år

Sidoeffekt

KRAPP
11 232
120
2011
1.
10 604
116
320*
201*
-369
4 911
4 542
Minskar
Föryngring
bränsle &
personbil
CO 2
*fetmarkerade värden markerar enhetskostnad samt den kostnad som ligger till grund för beräkning av enhetskostnad

För att göra resultaten möjliga att jämföra med andra sektorer visas för denna åtgärd även
resultat som kostnad per kilogram NO x . Denna åtgärdskostnad baserades på full fördelning
av kostnader till NO x samt att påverkan på kostnader från nybilsinköp och bränsle ej
inkluderades (kolumnen ”kostnad exkl. bränsle & fordonsköp”).
Åtgärd 2 - Energieffektivare fordonsflotta
Trafiken med personbilar domineras i dag av fordon vilka framdrivs med
förbränningsmotor kopplat till mekanisk växellåda. Även om många initiativ tagits vad
gäller alternativa drivlinor, bränslen och motortekniker finns det idag inget som talar för att
fossildrivna förbränningsmotorer kommer att vara ersatta till 2030 givet dagens
förutsättningar. Introduktionen av hybriddrivlinor av olika typer har idag påbörjats och
kommer sannolikt fortsätta i takt med att komponenternas effektivitet utvecklas och
ambitionerna kring energieffektivisering framskrider. Med syfte att räkna ut kostnaderna
för att realisera en reduktion av NO x och PM 2,5 från personbilar förutsattes i åtgärd 2 att
utsläpp av NO x och PM 2,5 , för moderna bilar, med god överensstämmelse kan komma
korrelera med fordonets bränsleförbrukning. Denna förutsättning följer den enkla
principen att ju mindre bränsle som används desto lägre blir utsläppen, allt annat lika. I
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åtgärd 2 reduceras alltså NO x (och PM 2,5 ) utsläpp per fordon i samma utsträckning som
fordonen blir mer energieffektiva p.g.a. energieffektiviseringsåtgärder.
Då dagens utsläppskrav för personbilar är formulerade som krav per fordonskilometer
innebär denna förutsättning att utsläppskrav och incitament rimligtvis skulle behöva
justeras och skärpas så att utsläpp av NO x och PM 2,5 per bränslemängd inte ökar vid
energi-effektiviseringar. Av denna anledning skulle åtgärd 2 behöva ytterligare utredning, då
det i dagens läge tvärtom finns anledning att tro att ökad bränsleeffektivitet till viss del (och
då särskilt för dieselmotorer) leder till ökade emissioner av NO x och PM 2,5 per
bränslemängd, eftersom dessa emissioner regleras i enheten g/fordonskilometer och inte
per kWh motorarbete. Effekter på NO x och PM 2,5 som beräknats för åtgärd 2 är alltså inte
att betrakta som en trolig effekt givet dagens beslutade utsläppskrav och
incitamentsstruktur. Däremot är det viktigt att nämna att tidigare utsläppskrav (Euro 1 & 2)
hade diversifierade utsläppskrav beroende på motorstorlek. Dessutom finns det
indikationer på att NO x -utsläpp från dagens (Euro 4 & 5) utsläppsstandarder varierar
kraftigt, med vissa mätvärden som tyder på mycket låga NO x -utsläpp för en given
motoreffekt (Barrett, 2012). Inom ramen för arbetet med denna utredning har litteraturen
genomsökts efter genomarbetade sammanställningar gällande framtida fordons
energieffektivitet, emissionsnivåer och genomförandekostnader. De uppgifter som finns
presenterade i rapporten ’Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030 – hur långt når
fordonstrafiken’ (Sköldberg et al., 2011) har använts.
Utgångspunkten för analysen är en sammanställning av effektiviseringspotentialer som
listas i tabellerna 4 och 14 i Sköldberg et al. (2011). Dessa potentialer utgörs av en
blandning av åtgärder inom aerodynamik, däcks rullmotstånd, motorteknik, växellåda,
friktionsminskningar, bättre smörjolja, mindre motorer och lättare konstruktioner. Genom
att anta att den bränsleeffektivisering som prognosticeras i KRAPP 2011 åstadkoms genom
att de mest kostnadseffektiva åtgärderna i Sköldberg et al. (2011) genomförs beräknades
sedan potential och kostnad för de i Sköldberg et al. (2011) återstående åtgärderna. Den
maximala effektiviseringspotentialen i Sköldberg et al. (2011) anges till 49 % för fordon år
2007. Mellan år 2007 och 2010 effektiviserades fordon med motsvarande ca 7 av dessa 49
%. Under antagandet om linjärt förhållande mellan effektivisering och kostnad följer att
denna effektivisering motsvarar ca 3000 kronor per fordon. Av den potential som anges i
Sköldberg et al. (2011) återstår alltså 42 % energieffektiviseringspotential från 2010. Enligt
prognosen i KRAPP 2011 energieffektiviseras fordonsflottan med motsvarande ca 28 % till
år 2025 jämfört med 2010, till en, i denna analys, uppskattad kostnad på ca 18 700 kronor
per fordon. Det som här redovisas som en potential för forcerad energieffektivisering är de
ytterligare 16 % som därefter återstår av potentialen i Sköldberg et al. (2011). Dessa 16 %
skulle kunna åstadkommas genom till exempel Intelligenta TransportSystem (ITS), eller
genom en kombination av motorförbättringar (exv. Downsizing), förbättrad växellåda,
start-stop funktion, viktreduktion av fordonet och lättrullande däck. I denna analys
specificeras däremot inte exakt vilken teknik som leder till 16 % energieffektivisering.
Under det förenklade antagandet att genomsnittliga kostnader för åtgärderna kan användas
(vilket troligen underskattar kostnaderna för de minst kostnadseffektiva effektiviseringarna)
skulle dessa sista 16 % kosta ca 10 200 kronor per fordon. Totalt anges i Sköldberg et al.
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(2011) kostnader om 32 000 kr/fordon för att realisera de 49 % energieffektivisering som
fordonen skulle kunna uppnå mellan 2007 och 2030.
Tabell 5: Jämförelse av utsläpp år 2025 enligt KRAPP 2011 och åtgärd 2 – Energieffektivare personbilsflotta, inkl.
beräknad kostnad för åtgärd 2
Prognos /
Åtgärd

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Kostnad (inkl.
bränsle)

Kostnad (inkl.
fordonsköp)

ton

ton

milj. SEK 2005 /
år

milj. SEK 2005 /
år

KRAPP 2011

11 232

120

2.
Effektivisering
personbil

10 112

106

-4 075

2 826

Kostnad (inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj. SEK 2005 /
år

-1 248

Sidoeffekt

Minskar
bränsle & CO 2

Åtgärd 2 analyserades endast avseende den nyaste utsläppskravsklassen (Euro 6) och antal
Euro 6-fordon beräknas för år 2025 vara ca 3,1 miljoner. För denna åtgärd redovisas i
denna rapport inte enhetskostnad då kostnadsintervallet mellan de olika kostnadsposterna
slår från positivt till negativt, vilket gör en uppskattning av enhetskostnad alltför godtycklig.
Denna åtgärd minskar utsläpp genom dess påverkan på bränslekonsumtion per kilometer. I
huvudanalysen har förutsatts att utsläppen av NO x och PM 2,5 påverkas linjärt med
påverkan på bränslekonsumtion per kilometer.
Åtgärd 3 - Minskat trafikarbete
Åtgärden ’Minskat trafikarbete’ baseras på en tolkning av analyser genomförda av
Trafikverket i deras arbete med Färdplan 2050. I åtgärden minskar antalet fordon och
antalet körda kilometer så att det totala trafikarbetet minskas med 20 % i jämförelse med
KRAPP 2011-prognosen för 2025. En minskning på 20 % relativt det prognosticerade
trafikarbetet 2025 motsvarar en minskning på ca 15 % relativt 2010. Denna minskning till
2025 motsvarade ungefär den minskning som Trafikverket presenterar som en del av vad
som kallas ’transportsnålt samhälle’ till 2030 (-19 %) (Swedish Transport Administration,
2012a). I detalj utgörs åtgärden av ändrad stadsplanering, kollektivtrafik, satsning på cykel
och gångtrafik, bilpooler, resfritt arbete och e-handel, trängselskatter och
parkeringspolicies, lägre skyltade hastigheter samt bränsleskatt. Denna åtgärd kostnadssätts
inte då minskat trafikarbete kan genomföras på en mängd olika sätt och då samtliga dessa
sätt är mycket svåra att kostnadssätta och allokera till personbilsflottan. De är inte heller
kostnadssatta i Swedish Transport Administration (2012a).
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Tabell 6: Jämförelse av utsläpp år 2025 enligt KRAPP 2011 och åtgärd 3 – 20 % Minskat trafikarbete
personbilsflotta
Utsläpp
NO x
ton
11 232

Prognos / Åtgärd
KRAPP 2011
3.
20 % minskat trafikarbete

Utsläpp PM 2,5

Sidoeffekt

ton
120

8 444

Samverkansfördel med klimatpolicies:
Minskar bränsle & CO 2

92

Åtgärd 1+2
Då åtgärderna 1 och 2 går att genomföra samtidigt analyserades även den samlade effekten
av dessa. Däremot beräknades ingen samlad enhetskostnad för åtgärd 1+2, då åtgärd 2
bedömdes som teoretiskt mycket svår att beräkna enhetskostnader på. Att lägga ihop
åtgärderna 1, 2, och 3 bedömdes som olämpligt i denna analys, då osäkerheterna i
resultaten skulle bli för stora och svåra att bedöma.
Tabell 7: Jämförelse av utsläpp år 2025 enligt KRAPP 2011 och åtgärd 1 och 2 – Samlad bedömning
Prognos / Åtgärd

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

ton

ton

KRAPP 2011

11 232

120

1&2. Föryngring +
Effektivisering

9 410

101

Kostnad
(exkl. bränsle
& fordonköp)
milj. SEK 2005 /
år

Kostnad (inkl.
bränsle)

Kostnad (inkl.
fordonsköp)

milj. SEK 2005 /
år

milj. SEK 2005 /
år

Kostnad (inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj. SEK 2005 /
år

3 312

-4 711

8 022

3 311

Samlad bedömning personbilar
Sammantaget för personbilar kan sägas att samtliga åtgärder leder till utsläppsminskningar
av NO x och PM 2,5 . Däremot är de åtgärder som är mer ambitiösa än gradvis föryngring av
fordonsflottan svårare att kostnadssätta, vilket gör kostnadseffektiviteten svårbedömd. Den
uppskattade totalkostnaden påverkas av vilka parametrar man väljer att ta med i
kostnadsbedömningen. Då dessa avvägningar har stor påverkan på kostnadseffektiviteten
har i denna rapport valts att redovisa kostnader för bränsle och nyinköp av fordon i
komplement till merkostnader för reningsteknik.
Utöver åtgärdsanalyserna har även överslagsberäkningar genomförts på vad det skulle
innebära för utsläpp av NO x och PM 2,5 om den svenska personbilsflottan inte genomgår
det väntade skiftet från en bensinbilsdominerad flotta till en dieselbilsdominerad flotta.
Detta har analyserats genom att i ett scenario låta förhållandet i antal fordon vara samma år
2025 som det var år 2010 (85 % av antalet fordon är bensinbilar). Till detta justerades även
körsträckan per fordon så att antalet fordonskilometer 2025 var samma som i KRAPP
2011-prognosen. Dessa justeringar genomfördes för nya bensin- och dieselbilar (Euro 6).
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Denna simulering av en bensinbilsdominerad fordonsflotta visar på en minskning av de
förväntade NO x -utsläppen för hela personbilsflottan år 2025 med ca 1,2 kton, och de
förväntade PM 2,5 -utsläppen med ca 42 ton. Däremot ökar den förväntade
drivmedelsanvändningen med ca 5 %, och därmed även CO 2 -utsläppen.

Tunga lastbilar
För tunga lastbilar har två åtgärder analyserats: 4 - Föryngring, 5 – Energieffektivisering.
Effekten av minskat trafikarbete för tunga fordon (motsvarande åtgärd 3 för personbilar)
analyserades inte i denna studie då tidigare uppskattningar visade på större potential för
personbilar och de beräknas ha större utsläpp av NO x år 2025 än tunga fordon.
Åtgärd 4 - Forcerad föryngring lastbil
Denna åtgärd har analyserats på samma sätt som motsvarande åtgärd för personbilar ovan.
Tabell 8: Jämförelse av utsläpp år 2025 enligt KRAPP 2011 och åtgärd 4 – Forcerad föryngring av lastbilar, inkl.
beräknad kostnad för åtgärd 4
Prognos /
Åtgärd

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Enhetskostnad

ton

Ton

SEK 2005 /kg
NO x

Kostnad
(exkl.
bränsle &
fordonköp)
milj.
SEK 2005 /
år

Kostnad
(inkl.
bränsle)

Kostnad
(exkl.
bränsle)

milj.
SEK 2005 /
år

milj.
SEK 2005 /
år

Kostnad
(inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj. SEK 2005
/ år

Sidoeffekt

KRAPP
11 121
177
2011
4.
8 883
134
51*
114*
-133
1 105
972
Minskar
Föryngring
bränsle &
lastbil
CO 2
*fetmarkerade värden markerar enhetskostnad samt den kostnad som ligger till grund för beräkning av enhetskostnad

Åtgärd 5 – Energieffektivare lastbilar
För tunga lastbilar har samma resonemang applicerats som redovisades för ytterligare
energieffektivisering av personbilar, se avsnitt ”Personbilar” ovan. Grundförutsättningen är
att NO x - och PM 2,5 -emissioner hålls konstant per energienhet i de förbränningsmotorer
som används i fordonen. För tunga fordon regleras emissionerna inte per fordonskilometer
utan per av motorn levererat arbete (kWh), varför förutsättningen här vilar på något mer
solida grunder. Men det är troligt att åtgärd 5, liksom åtgärd 2, skulle kräva ändringar i
utsläppskrav och/eller incitamentsstruktur för att få den effekt som beräknas i denna
rapport. Metoden för beräkning av ytterligare effektiviseringspotential år 2025 är samma
för åtgärd 5 som för åtgärd 2. Effektiviseringsvinster mellan 2007 och 2010, samt mellan
2010 och 2025, antas genomförda genom implementering av åtgärder i Sköldberg et al.
(2011). Potentialen för åtgärd 5 utgörs då av skillnaden mellan effektivisering i KRAPP
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2011-prognosen och total effektiviseringspotential i (Sköldberg et al., 2011). Även här antas
att åtgärdskostnaderna är proportionella emot effektiviseringen. Totalt antas de tunga
fordonen kunna bli 38 % mer energieffektiva mellan 2007 och 2025 till en kostnad om
160 000 kr per fordon (Sköldberg et al., 2011). Mellan år 2007 och 2010 genomfördes
enligt denna metod 4 % av dessa effektiviseringar, och mellan år 2010 och 2025 antas i
KRAPP 2011 ytterligare 2 % genomföras. De 32 % effektivisering som då antas återstå
utöver åtgärder i KRAPP 2011 kan genomföras till en kostnad om 136 000 kronor per
fordon. Ett urval av de tekniska lösningar som skulle behövas är förbättrad aerodynamik,
svänghjulshybrid, däckförbättringar, viktreducering och förutseende farthållare.
Tabell 9: Jämförelse av utsläpp år 2025 enligt KRAPP 2011 och åtgärd 5 – Energieffektivare lastbilsflotta, inkl.
beräknad kostnad för åtgärd 5
Prognos /
Åtgärd

KRAPP 2011
5.
Effektivisering
lastbil

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Kostnad (inkl.
bränsle)

Kostnad (exkl.
bränsle)

ton

ton

milj. SEK 2005 /
år

milj. SEK 2005 /
år

11 121
10 539

177
171

-5 158

715

Kostnad (inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj. SEK 2005 /
år
-4 443

Sidoeffekt

Minskar
bränsle & CO 2

För denna åtgärd redovisas i denna rapport inte enhetskostnad då kostnadsintervallet
mellan de olika kostnadsposterna slår från positivt till negativt, vilket gör en uppskattning
av enhetskostnad alltför godtycklig. Åtgärd 5 påverkar utsläppen på samma sätt som åtgärd
2 ovan.
På samma sätt som åtgärd 1 och 2 går att genomföra samtidigt kan även åtgärd 4 och 5
genomföras samtidigt. Däremot beräknades ingen samlad enhetskostnad för åtgärd 4+5 då
åtgärd 5 bedömdes som teoretiskt mycket svår att beräkna enhetskostnader på.
Tabell 10: Jämförelse av utsläpp år 2025 enligt KRAPP 2011 och åtgärd 4 och 5 – Samlad bedömning
Prognos /
Åtgärd

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Ton

ton

KRAPP 2011

11 121

177

4&5.
Föryngring +
Effektivisering

8 255

127

Kostnad (exkl.
bränsle &
fordonköp)
milj. SEK 2005 /
år
904

Kostnad (inkl.
bränsle)

Kostnad (inkl.
fordonsköp)

milj. SEK 2005 /
år

milj. SEK 2005 /
år

-5 694

1 895

Kostnad (inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj. SEK 2005 /
år
-3 799

För lastbilar blev förhållandet mellan föryngring och effektivisering något annorlunda än
för personbilar. Föryngring av lastbilsflottan har störst effekt på NO x , och PM 2,5 , medan
effektivisering har störst samverkansfördelar. Detta orsakas av att personbilsflottan till år
2025 redan i prognosen genomgår en energieffektivisering, medan det för lastbilar inte
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väntas samma utveckling i prognosen. Som en följd av detta är den ytterligare
effektiviseringspotentialen större för lastbilar i åtgärd 5 (32 %) än för personbilar i åtgärd 2
(16 %).

Arbetsmaskiner
För arbetsmaskiner har analyserats följande åtgärder, 6 – Föryngring av fordonsparken; 7 Hybridisering av nya fordon; 8 – Införande av gasdrift.
Åtgärd 6 – Föryngring av fordonsparken

Tabell 11: Jämförelse av utsläpp år 2025 enligt Trafikverkets prognos 2013 och åtgärd 6 – Föryngring av
fordonsparken, inkl. beräknad kostnad för åtgärd 6
Prognos / Åtgärd

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Enhetskostnad

ton

ton

SEK 2005 /kg
NO x

Kostnad (exkl.
bränsle &
fordonköp)
milj. SEK 2005 /
år

Kostnad (inkl.
bränsle)

Sidoeffekt

milj. SEK 2005 /
år

Trafikverket 2013
5 722
479
6.
4 705
428
1 354*
1 356
1 376*
Ökar
Föryngring (>37kW
bränsle &
steg IV)
CO 2
*fetmarkerade värden markerar enhetskostnad samt den kostnad som ligger till grund för beräkning av enhetskostnad

Åtgärd 6 är en mycket omfattande åtgärd som antar att alla större arbetsmaskiner är av den
senaste utsläppsklassen (Steg IV) år 2025. Åtgärdskostnadsberäkningarna inkluderade
kostnadsökning p.g.a. reningstekniker som inte används hela sin tekniska livslängd. Denna
kostnad uppstår alltså trots att antalet fordon är färre i åtgärd 6 än i bas-scenariot för
arbetsmaskiner. I denna åtgärd antas det arbete som maskinerna utför i timmar per år vara
samma som i prognosen. Samtidigt finns en trend att maskinernas installerade motoreffekt
ökar något från år till år. Detta leder till att bränsleförbrukningen i den använda modellen
för denna åtgärd blir något högre än i prognosen. Detta sker trots att de nya maskinerna är
något mer bränsleeffektiva (utryckt som bränslekonsumtion per arbete i kWh som
motorerna levererar) på grund av att effekten av större motorer är större än effekten av
förbättrad bränsleförbrukning.
Åtgärd 7 – Hybridisering av nya fordon
Åtgärdskostnaden för hybridisering av stora arbetsmaskiner (se Tabell 3) är än så länge mer
osäker än de andra kostnadsuppskattningar då begränsad information finns att tillgå. I
denna kostnadsanalys är kostnadsuppskattningarna baserade på muntliga källor som
indikerar en investeringskostnadsökning på ca 20 % för hybridfordon.
Tabell 12: Jämförelse av utsläpp år 2025 enligt Trafikverkets prognos 2013 och åtgärd 7 – Ökad hybridisering
arbetsmaskiner, inkl. beräknad kostnad för åtgärd 7
Prognos /
Åtgärd

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Enhetskostnad

Kostnad
(inkl.
bränsle)
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milj. SEK 2005
/ år

Trafikverket
5 722
479
2013
7.
5 670
478
-2,6*
-327
327
-0*
Minskar bränsle
Ökad andel
& CO 2 , undviker
hybrid
NH 3 -slip
*fetmarkerade värden markerar enhetskostnad samt den kostnad som ligger till grund för beräkning av enhetskostnad

För åtgärd 8, införande av gasmotorer i arbetsmaskiner, har inga uppgifter erhållits, vare sig
i litteratur eller från muntliga källor, om investeringskostnader för gasdrivna arbetsmaskiner
och därför ges inga prisuppskattningar för dessa. En ökning av antalet gasfordon skulle
enligt dessa beräkningar ge en utsläppsminskning av PM 2,5 på ca 19 ton mindre än
Trafikverkets prognos för år 2025.
Förutom de åtgärder som analyserats bör nämnas att denna studie inte analyserat effekter
av eftermontering av partikelfilter på nyare motorer (steg IV), vilket är ytterligare en åtgärd
som skulle sänka utsläpp av PM 2,5 från arbetsmaskiner.
Dessutom bör påpekas att de åtgärder som studerats för stora arbetsmaskiner endast täckte
in en mindre del av de totala förväntade utsläppen av NO x och PM 2,5 är 2025 från
arbetsmaskiner (se Tabell 3). Utsläppsminskningar från mindre arbetsmaskiner är rimligtvis
också genomförbara.

Kommentar om biodrivmedel
Biodrivmedel har av resurs- och klimatskäl kommit att bli ett intensivt utvecklings- och
forskningsområde under den senaste 40-årsperioden. De största fördelarna med dessa
drivmedel är den reduktion av utsläpp av klimatpåverkande gaser som kan realiseras vid
utbyte av fossila drivmedel. Vad gäller utsläpp av reglerade emissioner är bilden mer
varierande. För flera av de drivmedel som kan blandas med eller ersätta bensin och diesel i
förbränningsmotorer kan såväl minskade som ökade utsläpp påvisas. Vad gäller gasfasbränslena kan reduktion av NO x och partiklar påvisas, delvis med stor reduktionspotential.
Det är dock inte troligt att dessa potentialer kommer att vara lika relevanta i förhållande till
de emissionskrav som gäller för vägfordon från och med Euro 6/VI-nivån. Därutöver ger
bedömningarna om potentialen att ersätta de fossila drivmedlen vid handen att endast en
mindre del (10-20% år 2020) av energin i transportsektorn kan ersättas av de förnybara
alternativen (Swedish Transport Administration, 2012b). I denna studie gjordes därför
ingen uppskattning av kostnader och emissionsnivåer för detta område med hänvisning till
den ringa potentialen i NO x - och PM 2,5 -reduktion samt att det föreligger stora osäkerheter
vad gäller såväl emissionsnivåer som kostnader för etablering av systemen och produktion
av drivmedel i större skala.
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Kommentarer till resultat
Inom ramen för denna studie har i detta projekt en översikt över tillgängliga åtgärder
inventerats och ur denna har ett antal åtgärder som kan leda till minskade utsläpp av NO x
och PM 2,5 år 2025 sammanställts och kostnadssatts. Faktaunderlaget för åtgärder riktade
enbart mot dessa utsläpp är begränsat och dessutom associerat med metodiska svårigheter.
Om (och hur?) man bör beakta kostnader för bränsle och nyinvesteringar i fordon är oklart
och därför presenteras flera typer av kostnader när detta har varit möjligt. Fördelen med de
allra flesta åtgärderna för minskade utsläpp av NO x och PM 2,5 i analysen är att de ofta även
minskar utsläpp av CO 2 . Detta är naturligt, då en stor del av analysarbetet grundade sig på
underlag som främst rörde klimatrelaterade åtgärder. En stor del av denna positiva effekt,
som syntes främst hos åtgärder riktade mot personbilar, kom sig av redan beslutade
klimatrelaterade åtgärder. Dessa klimatåtgärder gör att nya bilar beräknas bli mer
energieffektiva än gamla, samtidigt som de har strängare utsläppskrav för NO x och PM 2,5 . I
den åtgärd då hybridisering analyserats bör tilläggas att denna teknik är ny, och därmed är
tillgängliga kostnadsuppskattningar antagligen högt ställda då inlärningseffekter lär påverka
den framtida prisbilden. Åtgärd 2 (effektivisering av personbilsflottan) skulle kräva
ytterligare ändringar i hur utsläppskraven för personbilar är formulerade. Detta eftersom
dagens utsläppskrav för personbilar är angivna per fordonskilometer, vilket gör det möjligt
för producenter av energieffektiva bilar att öka NO x - och PM 2,5 -utsläpp per gram bränsle
utan att strida mot utsläppskrav. Om detta skulle ske, skulle åtgärd 2 inte ha någon effekt
på NO x eller PM 2,5 . En tekniskt möjlig ändring skulle kunna vara att ändra utsläppskrav så
att utsläpp regleras per kWh eller genom att utsläppskrav anpassas efter storlek på fordonet
(på liknande sätt som regleringen för Euro 1 & 2). Sådana ändringar bedöms inte som
troliga.
Den samlade bedömningen, baserad på tillgängligt underlag och de metoder som använts,
är att det med varierande kostnadseffektivitet går att minska utsläppen av NO x och PM 2,5
från personbilar och lastbilar, samt arbetsmaskiner, utöver den år 2011 prognosticerade
utsläppsminskningen till år 2025. Några åtgärder kräver dock stora ändringar i utsläppskrav
och/eller incitament. För de flesta åtgärder visade analyserna påtagliga samverkansfördelar
av klimat och luftpolitik i Sverige 2025. Det finns dock undantag. Av de åtgärder som
analyserats tyder data, metod och resultat på att föryngring av lastbilsflottan verkar vara
fördelaktigare än föryngring av personbilsflottan ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv.
Däremot är samverkansfördelarna med klimatåtgärder större för personbilsflottan för
denna åtgärd. Föryngring och effektivisering av personbilsflottan, samt effektivisering av
lastbilsflottan, är associerade med minskningar i bränslekostnader, som kan komma leda till
att åtgärder leder till utgiftsminskningar. Även för större arbetsmaskiner visade analysen att
det finns potential att minska utsläpp av NO x och PM 2,5 , men här är framförallt
kostnadsuppskattningarna mer osäkra. Partikelfilter på Steg IV – motorer är ytterligare en
åtgärd som skulle sänka utsläpp av PM 2,5 , men denna åtgärd har inte analyserats i denna
studie. För arbetsmaskiner är det dessutom så att de analyserade åtgärderna endast är
riktade mot större arbetsmaskiner, vars andel av arbetsmaskiners totala utsläpp av NO x och
PM2,5 väntas vara relativt liten år 2025. Åtgärder riktade mot mindre arbetsmaskiner
behöver också studeras. Fortsatta och fördjupade analyser är att rekommendera.
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Kommentar om osäkerhet i resultat
I arbetet med att analysera åtgärder vad gäller utvecklingen av NO x - och PM 2,5 -emissioner
från trafiksektorn har en rad oklarheter framträtt. En för vägtrafiken mycket central faktor
är de utsläppskrav som ställs på motorer och hur väl dessa speglar de verkliga utsläpp som
sker under fordonens totala livstid. Under hela perioden med avancerade emissionskrav
(1990-talet och framåt) har tveksamheter existerat kring storleken på fordonens emissioner
i verklig trafik, och det sker en utveckling emot test- och provningsmetoder som allt bättre
återspeglar det som senare sker ute i trafiken. Utvecklingen av körcyklerna beräknas ta
ytterligare ett steg i rätt riktning år 2017 (Euro 6b med RDE), men troligtvis krävs därefter
ytterligare åtgärder för att den tekniska potentialen för renare avgaser som finns skall
realiseras. Det finns annars risk för att motortillverkare fokuserar på låg bränsleförbrukning
och (av kostnadsskäl) undlåter att införa tekniskt möjlig emissionsreduktionsteknik.
Även om Sverige internationellt inte har något avgörande inflytande över avgaslagstiftning
och regleringar finns möjligheter att driva fram fordon med lägre NO x - och PM 2,5 emissioner än vad EU-lagstiftning stipulerar. Sverige kan t.ex. lansera olika
incitamentsprogram (förmånsvärde, beskattning, parkeringsförmåner, trängselskattbefrielse
mm.) som kraftigt kan styra bilköpare till köp av fordon med lägre emissioner än gällande
lagkrav. Oavsett om sådana incitamentsprogram realiseras eller ej så är de tillräckligt
realistiska för att kunna utgöra ramverk för förändringsbehov förutsatta i analysen av
utsläppsminskande åtgärder. De viktigaste antaganden och förutsättningarna till analyserna
var följande:
• Samtliga utsläppsstandarder (bl.a. Euro 6/VI) kommer implementeras och
motorernas avgasreningssystem vara fungerande/verksamma under fordonens och
maskinernas hela livstid.
• Utsläpp vid körning på väg återspeglas i de utsläppsnivåer som fastslås vid
utsläppsprov vid typgodkännande, d.v.s. ’real-driving emissions’ ingår i testcykeln.
• Förbättring av bränsleeffektivitet i förbränningsmotorer kommer att ske enligt
prognos.
•

•

Ändringar i fordons- och maskinbestånd påverkar antalet gamla fordon mest, d.v.s.
fordon och maskiner antas nyttjas i strikt prioriteringsordning (nyast först). Totala
antalet fordonskilometer och driftstimmar antas inte påverkas av
ålderssammansättningen (förutom i åtgärd som ändrar trafikarbete).
Det är hypotetiskt möjligt för Sverige att bredda fokus för den nationella
miljöbilsdefinitionen från att fokusera på klimatgaser till att även omfatta reglerade
emissioner, och att då en miljöbil har lägre emissioner än vad aktuell reglering
stipulerar.

Övriga osäkerheter, som är mer allmängiltiga, gäller främst framtida bränslepriser samt
förväntad ålderssammansättning av fordons-, eller maskinparken. Fordonsparken för både
personbilar och lastbilar kommer enligt KRAPP 2011 ha ett stort antal mycket gamla (preEuro) fordon år 2025, vilket är iögonfallande för framförallt lastbilar. Scenarier för
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ålderssammansättningen av fordonsparken är ett av de områden där svenska analyser skiljer
sig märkbart från analyser gjorda för Sverige av EU. Prognoser beställda av EU visar på
mycket snabbare förväntad föryngring av den svenska personbilsflottan än motsvarande
svenska analyser (Åström, Gustafsson, Lindblad, Stigson, & Kindbom, 2013). Dessutom är
den pågående urbaniseringen av Sverige, som enligt media just nu är högst i EU (Sveriges
Radio, 2013), i kombination med diskussioner om ’peak car’ (Millard‐Ball & Schipper,
2010), värda att ha i åtanke angående osäkerheter kring framtida utsläpp från
transportsektorn år 2025.
Behov av ytterligare studier
Resultaten från denna studie indikerar att föryngring av lastbilsflottan år 2025 verkar mest
fördelaktig ur ett åtgärdskostnadsperspektiv. Ytterligare studier kring detta är dock att
rekommendera, då det kan finnas systemeffekter utanför det som har kunnat analyseras i
denna studie. Dessutom bör analyser av resursåtgång inkluderas, då en högre
föryngringstakt av fordonsflottan rimligtvis innebär ökat resursuttag. Just nu genomgår
fordonsbranschen en intressant teknikutveckling genom hybridisering, för vilket det än så
länge finns dåligt med dataunderlag. Man kan också förvänta sig att de
kostnadsuppskattningar som finns idag kommer att justeras i framtiden, då hybridteknik
ännu inte kan betraktas som en ”mogen” teknik. Dessutom finns det rent metodiska
utmaningar vid kostnadsberäkningar som behöver studeras vidare. Transportsektorn skiljer
sig ifrån andra stationära sektorer i och med att åtgärder kan påverka körmönster och
nybilsinköp. Det angreppsätt som lämpar sig bra för beräkning av kostnadseffektiva
åtgärder i stationära anläggningar kanske i framtida analyser borde justeras för att vara
bättre anpassat till transporters förutsättningar. Sådana analyser bör inkludera både
luftföroreningar och klimatgaser samt ett antal transportslag. Dessutom behövs fler studier
avseende kostnadseffektiva åtgärder riktade mot arbetsmaskiner, och då är det även viktigt
att analysera åtgärder riktade mot små arbetsmaskiner.

Sammanfattning av resultat inklusive resultat från känslighetsanalyser
Tabellerna nedan visar sammanställningar över de åtgärder som analyserats i denna studie.
Resultaten från de tidigare presenterade känslighetsanalyserna redovisas inom parantes.
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Personbilar:

Tabell 13: Sammanställning jämförelse mellan KRAPP 2011 och NO x , PM 2,5 -åtgärder personbilar 2025
Prognos /
Åtgärd

Totala
årliga
Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Enhetskostnad

ton

ton

SEK 2005 /
kg NO x

Prognos
1.
Föryngring
personbil
2.
Effektivisering
personbil
3.
20 %
minskat
trafikarbete

11 232
10 604
(10 604 –
10 778)
10 112
(10 112 –
11 232)

120
116
(116 118)
106
(106 120)

8 444
(8 444 –
8 986)

92
(92 - 96)

1&2.
Föryngring +
Effektivisering
Bensinbilsdominans

9 410
(9 410 –
10 778)

101
(101 118)

10 069
(-)

78
(-)

Kostnad
(exkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år

Kostnad
(inkl.
bränsle)

Kostnad
(inkl.
Fordonsköp)

milj.
SEK 2005 /
år

milj.
SEK 2005 /
år

Kostnad
(inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år

320*
(307 - 425)

201*
(185 201)
2 826
(2 826 –
2 846)

-369
(-541 -285)
-4 075
(-4 308 -2 947)

4 911
(1 944 –
4 526)
2 826
(2 826 –
2 846)

4 542
(4 242 –
4 542)
-1 248
(-1 482 -101)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3 312 (3
296 – 3 325)

-4 711
(-5 132 -3 526)

8 022
(7 638 –
8 035)

3 311
(2 890 –
4 509)

-1 257
(-1 260 -1 147)

-2 663
(-2 663 721)

-2 289
(-2 289 620)

Sidoeffekt

Minskar
bränsle
& CO 2
Minskar
bränsle
& CO 2
Samverkansfördel
med
klimatpolicy:
Minskar
bränsle
& CO 2

Bränsleförbrukning
+5%
(CO 2 ökar)

*fetmarkerade värden markerar enhetskostnad samt den kostnad som ligger till grund för beräkning av enhetskostnad
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Tunga lastbilar

Tabell 14: Sammanställning av Jämförelse mellan KRAPP 2011 och NO x -, PM 2,5 -åtgärder lastbilar 2025
Prognos /
Åtgärd

Prognos
4.
Föryngring
lastbil
5.
Effektiviser
-ing lastbil
4&5.
Föryngring
+
Effektiviser
-ing

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Enhetskostnad

Ton

ton

SEK 2005 /k
g NO x

11 121

177

8 883
(8467 9112)
10 539
(10 53911 121)
8 255
(7 829 –
9 112)

134
(130 142)
171
(171 177)
127
(123 142)

51*
(41 - 51)

Kostnad
(exkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år

Kostnad
(inkl.
bränsle)

Kostnad
(inkl.
fordonsköp)

milj.
SEK 2005 /
år

milj.
SEK 2005 /
år

114*
(101 - 114)

-133
(-176 - -90)

715
(714 - 766)

-5 158
(-5 205 -3 470)
-5 694
(-5 824 -3 830)

904
(890 - 951)

1 105
(836 –
1 105)
715
(714 - 766)
1 895
(1 625 –
1 942)

Kostnad
(inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år
972
(692 –
1 008)
-4 443
(-4 491 -2 704)
-3 799
(-4 114 -1 888)

Sidoeffekt

Minskar
bränsle & CO 2
Minskar
bränsle & CO 2
Minskar
bränsle & CO 2

*fetmarkerade värden markerar enhetskostnad samt den kostnad som ligger till grund för beräkning av enhetskostnad

Arbetsmaskiner

Tabell 15: Sammanställning av jämförelse mellan KRAPP 2011 och NO x -, PM 2,5 -åtgärder arbetsmaskiner 2025
Prognos /
Åtgärd

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Enhetskostnad

ton

ton

SEK 2005 /
kg NO x

Prognos

5 722

479

6.
>37kW
maskiner
steg IV
7.
Ökad andel
hybrider

4 705

428

1 354*

5 670

478

-2.6*

8.
Ökad andel
gasfordon*
**

5 722

460

Kostnad
(exkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år
1 356**

Kostnad
(inkl.
bränsle)

Kostnad
(inkl.
fordonsköp)

milj.
SEK 2005 /
år

milj.
SEK 2005 / år

Kostnad
(inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år

1 376*

-327

Sidoeffekt

Ökar bränsle

327

-0.13*

Minskar
bränsle &
CO 2 , undviker
NH 3 -slip

*fetmarkerade värden markerar enhetskostnad samt den kostnad som ligger till grund för beräkning av enhetskostnad
**Olika kostnadsposter redovisas för respektive åtgärder p.g.a. variation i tillgänglig data
***Kostnader för åtgärd 8 redovisas inte på grund av otillräckligt informationsunderlag
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Tabell 16: Beräknade utsläppsminskning per åtgärd och åtgärdskostnader, 2025
Åtgärd

1.
10 % fler 'nya
bilar'
2.
Effektivisering
(16 %
förbättring
nya fordon)
3.
20 % minskat
trafikarbete
1&2.
Fler nya bilar
+ energieffektivisering
Fler
bensinbilar,
färrre
dieselbilar
4.
10 % fler 'nya
lastbilar'
5.
Effektivisering
(32 %
förbättring
nya fordon)
4&5.
Föryngring +
effektivisering
6.
>37kW
maskiner steg
IV
7.
Ökad andel
hybrider
8.
Ökad andel
gasfordon

Utsläppsminskning
NO x

Utsläppsminskning
PM 2,5

Enhetskostnad

Kostnad
(exkl.
bränsle &
fordonköp)

Kostnad
(inkl.
bränsle)

Kostnad
(inkl.
fordonsköp)

ton

ton

SEK 2005 /kg
NO x

milj. SEK 2005
/ år

milj. SEK 2005
/ år

milj. SEK 2005
/ år

Kostnad
(inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj. SEK 2005
/ år

201
(185 - 201)

-369
(-541 - -285)

4911
(1944 - 4526)

4542
(4242 - 4542)

2826
(2826 - 2846)

-4075
(-4308 - 2947)

2826
(2826 - 2846)

-1248
(-1482 - -101)

N/A

N/A

N/A

N/A

3312
(3296 - 3325)

-4711
(-5132 - 3526)

8022
(7638 - 8035)

3311
(2890 - 4509)

628
(454 - 628)

4
(2 - 4)

320
(307 - 425)

1120
(0 - 1120)

14
(0 - 14)

2788
(2246 2788)
1822
(454 - 1822)

28
(24 - 28)

1163
(-)

78
(-)

-2289
(-2289 - 620)

-1257
(-1260 - 1147)

-2663
(-2663 - 721)

2238
(2009 2654)
582
(0 - 582)

43
(35 - 47)

51
(41 - 51)

114
(101 - 114)

-133
(-176 - -90)

1105
(836 - 1105)

972
(692 - 1008)

6
(0 - 6)

715
(714 - 766)

-5158
(-5205 -3470)

715
(714 - 766)

-4443
(-4491 -2704)

2866
(2009 3292)
1017
(-)

50
(35 - 54)

904
(890 - 951)

1895
(1625 - 1942)

-3799
(-4114 -1888)

51
(-)

1354
(1347 - 1354)

-5694
(-5824 -3830)
1378
(1369 - 1376)

52
(-)

2
(-)

-3
(-)

-327
(-)

327
(-)

0
(-)

19
(-)

N/A

19
(2 - 19)
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Appendix 1: Metod för beräkningar
Metod för att beräkna utsläppsminskning av NO x och PM 2,5
från vägtransporter
Förutsättningar
HBEFA är en vägemissionsmodell som används i Sverige, Tyskland, Österrike, Schweiz,
Frankrike och Norge. Emissioner i modellen beräknas med hjälp av emissionsfaktorer som
finns i modellens databas. Hur emissionsfaktorerna tagits fram beskrivs i TUG (2009).
Förutom emissionsfaktorerna baseras beräkningarna på den svenska fordonsparkens
sammansättning, årliga körsträckor, bränsletyper med mera. Dessa nationella parametrar
uppdateras årligen.
I modellen inkluderas emissionsstandarder till och med Euro 6/VI. Det bör dock påpekas
att emissionsfaktorerna för Euro 6/VI bygger på antaganden om hur emissionerna från
dessa fordon kommer att se ut då det ännu inte funnits möjlighet att i modellen
implementera emissionsfaktorer som bygger på mätningar på dessa fordon, se vidare GUT
(2009).
Från HBEFA modellen har använts prognosdata från Trafikverket för vägtransporter och
fordonskategorierna personbilar, lätta lastbilar samt tunga lastbilar. Trots att detta inte är
den senaste användes prognosen KRAPP 2011, eftersom den användes som underlag till
Trafikverkets underlagsrapport till Färdplan 2050 (Swedish Transport Administration,
2012a).
Detta underlag är för varje åtgärdsår specificerat avseende:
• Årsmodell på fordon
• Antal fordon av en given årsmodell
• Antal km/år per fordon
• Fordonskm (trafikarbete)
• Specifik bränslekonsumtion (gram bränsle / km)
• Emissionsfaktor NO x (gram / km)
• Emissionsfaktor PM 2,5 (gram / km)
• Årlig bränsleförbrukning (ton/år)
• Emission av NO x (ton/år)
• Emission av PM 2,5 (ton/år)
Generella Modifieringar:
För att kunna jämföra kostnader konverterades bränsleanvändningen från ton till GigaJoule
(GJ) då de bränsleprisprognoser använts anges i €/GJ (Amann et al., 2013). Information
om fordonstyp och årgång konverterades till ett GAINS-modellformat (Amann 2012).
Konverteringen genomfördes för att underlätta jämförelsen med åtgärdresultat från IIASA,
samt för att kunna använda kostnadsuppskattningar från GAINS-modellens databas. Den
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viktigaste delen av konverteringen var att data om antal fordon av en viss årsmodell
konverterades till data om antal fordon av en viss reningsklass (pre-Euro – Euro 6 & VI).
Ur prognosdata räknades för varje fordonstyp även fram totalt trafikarbete,
genomsnittssträcka samt antal fordon.
Åtgärder
För att minska utsläppen av NO x och PM 2,5 från transporter så är det tre huvudkategorier
av åtgärder som beaktats i detta projekt: 1) föryngring, 2) effektivisering, samt 3) minskat
trafikarbete. Nedan följer beskrivning av hur utsläppsminskningar som följde av dessa
åtgärder har analyserats.
1. Föryngring

% av prognosantal i KRAPP 2011

Föryngring simulerades genom att åldersfördelningen i fordonsflottan ändrades. Detta
genomfördes så att antalet fordon av den senaste årsmodellen i prognosen (Euro 6 för
personbilar och Euro VI för lastbilar) ökades, och antalet fordon av andra årsmodeller
minskades. Föryngring analyserades inte som en tidigarelagd introduktion av nyare fordon
med lägre utsläppskrav. Genomsnittskörsträckan och trafikarbetet för samtliga fordon av
alla årsmodeller hölls konstant. Detta innebar att genomsnittssträckan behövde sänkas för
enskilda årsmodeller. Ändring av antalet fordon och genomsnittssträcka följde regeln att de
äldsta fordonen minskades mest i antal och genomsnittssträcka (som % av prognosvärde).
Ändringen simulerades genom en viktad utfasning av fordonsflottan med högre viktning
för äldre fordon. Den genomsnittliga utfasningshastigheten var åtgärdsberoende. Figur 1
och Figur 2 nedan visar för åtgärden ”10 % fler Euro 6-fordon år 2025” hur antalet fordon
per fordonsklass och genomsnittssträckan per fordonsklass ändras som följd av ökat antal
Euro 6-fordon då det totala trafikarbetet och genomsnittssträckan för samtliga fordon hålls
samma som i KRAPP 2011.
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0
Antal
Euro 0

Antal
Euro 1

Antal
Euro 2

Antal
Euro 3

Antal
Euro 4

Antal
Euro 5

Antal
Euro 6

Figur 1: Procentuell ändring av antal fordon som följd av en 10 % höjning av antal Euro 6-fordon 2025
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Som tidigare nämnts var förutsättningen för analysen att äldre fordon fasas ut i större
utsträckning än yngre. Eftersom det totala trafikarbetet och genomsnittssträckan är samma
i åtgärden som i KRAPP 2011 så måste antalet fordon och genomsnittssträckan justeras för
de enskilda fordonsklasserna. Om åtgärden stipulerar att antalet Euro 6-fordon skall vara
10 % högre än i KRAPP 2011, så får detta som konsekvens att antalet Euro 0-fordon blir
ca 50 % lägre än i KRAPP 2011. I övriga utsläppsklasser minskar också antalet fordon,
men inte lika mycket som för de äldsta fordonen.

% av prognosantal i KRAPP 2011

120
100
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60
40
20
0
km/ford. km/ford. km/ford. km/ford. km/ford. km/ford. km/ford.
Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Figur 2: Procentuell ändring av genomsnittssträcka per fordonsklass som följd av en 10 % höjning av antal Euro 6fordon 2025

Om åtgärden skulle innebära ett ännu större antal fordon av Euro 6–klass skulle
minskningen av antal fordon och genomsnittsträcka för de andra Euro-klasserna bli ännu
större.
2. Effektiviseringsåtgärder
Effektiviseringsåtgärder simulerades på enklaste sätt genom att ändra bränsleförbrukningen
per fordonskategori på ett sätt som motsvarade åtgärden. Vissa typer av åtgärder påverkar
en hel fordonsflotta (exv. välpumpade däck), medan andra endast påverkar nytillverkade
fordon. Vidare är inom personbilsflottan vissa åtgärder applicerbara på dieselfordon,
medan andra lämpar sig för bensinfordon. Dessa separerades därför i analysen av
effektiviseringsåtgärder. Enskilda tekniska åtgärder kunde i analysen kombineras, t.ex.
effektiva däck tillsammans med optimerad kylning (Sköldberg et al., 2011). För att studera
ändringar i utsläpp av NO x och PM 2,5 förutsattes ett linjärt förhållande mellan ett fordons
bränslekonsumtion / fordonskilometer och dess emissionsfaktor för NO x och PM 2,5 . Detta
antagande är teoretiskt konsistent men i praktiken inte ett givet förhållande. Dagens
regleringar och teknikutveckling kan sägas justera detta förhållande mellan
bränslekonsumtion och fordonskilometer. Däremot finns det indikationer på att NO x utsläpp från dagens (Euro 4&5) utsläppsstandarder varierar kraftigt, med vissa mätvärden
som tyder på mycket låga NO x -utsläpp för en given motorstorlek (Barrett, 2012). Men
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vidare forskning behövs. Denna förutsatta relation mellan bränslekonsumtion och
emissionsfaktorer innebär implicit att åtgärder avseende energieffektivisering åtföljs av
motsvarande minskning i motorstorlek, vilket i sin tur förutsätter ändring av hur
utsläppskrav är formulerade eller ändring av incitament vid bilköp.
3. Minskning i trafikarbete
Minskning av trafikarbete påverkade, liksom föryngring av fordonsflottan, ett flertal av de
parametrar som påverkar beräkningar av utsläppsminskning och åtgärdskostnader. En
minskning av det totala trafikarbetet simulerades genom en minskning av antal fordon och
genomsnittssträcka per fordon. Till skillnad mot föryngringsåtgärden kunde även antalet
Euro 6- fordon minskas. I åtgärden minskades antalet fordon och genomsnittssträckan per
fordonskategori, medan den totala genomsnittssträckan för alla fordon hölls konstant.

Metod för att beräkna utsläppsminskning av NO x och PM 2,5
från arbetsmaskiner
Modellbeskrivning
Modellen som använts för att uppskatta utsläpp från arbetsmaskiner i denna studie är
samma modell som används av SMED för att årligen på uppdrag av Naturvårdsverket
beräkna utsläppen från arbetsmaskiner till klimatrapporteringen samt CLRTAPrapporteringen (Swedish Environmental Protection Agency, 2013).
Modellen uppdaterades i år (2013) med ny statistik för antal arbetsmaskiner (större
dieseldrivna maskiner). Den nya uppdateringen kommer att användas vid beräkningar till
nästa klimatrapportering/CLRTAP (submission 2014).
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Samtliga beräkningar av bränsleförbrukning och utsläpp (E) i modellen utgår från ekvation
1 nedan

E = N × Hr × P × Lf × EFadj
Där:
-

(1)

N är antal maskiner,
Hr är årlig drifttid i timmar,
P är motoreffekt i kW,
Lf är belastningsfaktor, och
EF adj är justerade emissionsfaktorer i g kWh-1 enligt ekvation 2.

EFadj = EFl × CAF × TAF × DF × FAF
Där:
-

(2)

EF l är utsläppsgränsvärden enligt EU-lagstiftning i g kWh-1,
CAF är justeringsfaktor för skillnad mellan gränsvärde och uppmätt värde vid
certifiering,
TAF är justeringsfaktor för transienter (dvs skillnad mellan statisk testcykel och
verklig användning av maskinen),
DF är justeringsfaktor för förslitning av motor med ökad ålder, och
FAF är justeringsfaktor för skillnad i certifieringsbränsle och svensk MK1 diesel

Samtliga variabler i ekvation 1 och 2 beskrivs som vektorer med data för varje årsmodell
från nya maskiner ner till 25 år gamla maskiner.

Huvudprognos
Huvudprognos i denna studie är för historiska år (t.o.m. 2012) identiskt med vad som
kommer att användas vid beräkningar till klimatrapporteringen och CLRTAPrapporteringen i submission 2014. För prognosåren har Energimyndighetens
energiprognos för sektorn använts. Modellen har då justerats så att energiförbrukningen
per sektor enligt Energimyndigheten uppnås i modellen genom att justera nyförsäljningen
av maskiner. Energimyndighetens prognos uttryckt som % förändring relativt basåret 2007
syns i tabellen nedan.
Utifrån förändringarna i bränsleförbrukning enligt tabellen nedan har en årlig förändring
beräknats. Denna förändring har applicerats från år 2013 och framåt eftersom statistik (när
det gäller antalet maskiner) finns tillgänglig t.o.m. år 2012. Detta betyder att förändringen
från 2007 till 2030 i modellen inte stämmer helt med Energimyndighetens prognos.
Förändringen från 2007 till år 2025 interpolerades fram baserat på värden för år 2020 och
2030.
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Procentuell ändring i förväntad bränsleanvändning i arbetsmaskiner

Åtgärder
Nedan beskrivs tre olika åtgärder. I samtliga åtgärder har bara åtgärder studerats för större
(>37 kW) dieseldrivna arbetsmaskiner. Skotrar och små arbetsmaskiner/arbetsredskap är
oförändrade relativt huvudprognos. Det finns dock ett undantag och det är små traktorer
(<37 kW) som har inkluderats i åtgärd 2, dvs små traktorer har antagits hybridiseras i
samma grad som större traktorer.

Åtgärd 6 – Antag att alla maskiner är av senast beslutad emissionsklass
De maskiner i huvudprognosen som inte är av nyaste utsläppsklass har ersatts med helt nya
maskiner (Steg IV) år 2025.

Åtgärd 7 - Hybridisering av arbetsmaskiner
Åtgärd 7 på bygger på följande antaganden:
20% av nya maskiner år 2020 är hybrider, år 2025 är motsvarande siffra 25%.
Maskiner som antagits hybridiseras är traktorer, skotare, skördare, hjullastare,
bandgrävmaskiner, hjulgrävmaskiner, kompaktlastare och truckar.
Bränsleförbrukningen per kWh antas vid hybridisering minska relativt rena dieselmaskiner
enligt tabellen nedan. Emissionerna av PM 2,5 och NO x antas minska proportionellt med
den minskade bränsleförbrukningen.
Minskningen i bränsleförbrukning baseras på antaganden i rapporten ”Arbetsmaskiners
klimatpåverkan och hur den kan minska – Ett underlag till 2050-arbetet” (Swedish
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Transport Administration, 2012c, och personlig kommunikation med Gunnar Larsson
(SLU), 2013)
Minskad bränsleförbrukning för hybridversioner relativt konventionella dieselmaskiner

Maskin
Traktor
Skotare
Skördare
Hjullastare
Bandgrävmaskin
Hjulgrävmaskin
Kompaktlastare
Truck

Minskad bränsleförbrukning
4%
23%
23%
21%
33%
33%
21%
31%

Åtgärd 8 – Införande av gasmaskiner
I åtgärd 8 antas att alla Steg IV maskiner som säljs (årsmodell 2014 och senare) är
gasdrivna. Det har antagits påverka endast partikelutsläppen på så sätt att de halveras. I
modellen gjordes denna åtgärd genom att halvera emissionsfaktorn för partiklar för
maskiner av årsmodell 2014 och senare. Ingen förändring har antagits när det gäller NO x
då ingen signifikant ändring kan antas.

Metod för att beräkna åtgärdskostnader av utsläppsminskning
av NO x och PM 2,5
De kostnadsberäkningar som genomförts baseras på ett angreppssätt som syftar till att
identifiera den mest kostnadseffektiva enskilda åtgärden. Detta innebär att kostnader
analyserats ur ett ’tekno-ekonomiskt’ perspektiv. Kostnaderna har dessutom beräknats ur
ett ’botten-upp’-perspektiv, där uppskattade kostnader för enskilda fordon summeras ihop
till en totalsumma som sedan kan jämföras med motsvarande totalsumma i
huvudprognosen. Metodtexten nedan exemplifieras med metod för beräkningar av åtgärder
riktade mot personbilar, därför hänvisas till utsläppstandarderna Euro 0 – 6, samma metod
användes för tunga lastbilar (Euro 0 – VI) och för arbetsmaskiner.
Den svenska fordonsflottan eller maskinparken kan ändras på många olika sätt som följd
av ett styrmedel eller som följd av andra faktorer. I denna analys förutsätts (som nämnts
ovan) att de åtgärder som analyseras leder till att äldre fordon (med högre utsläpp av NO x
och PM 2,5 ) påverkas mer än yngre fordon.
Fyra kostnadsposter inkluderas i kostnadsberäkningarna. Kostnad exkl. bränsle och fordonsköp
inkluderar endast kostnader för reningsteknik (inköp och ev. underhåll) och minskad
bränsleeffektivitet orsakad av reningstekniken i de fall då det är aktuellt. Kostnad inkl. bränsle
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inkluderar även kostnader för den totala bränsleanvändningen i fordonsflottan/parken.
Kostnad inkl. fordonsköp inkluderar istället för total bränsleanvändning hela kostnaden
associerade med inköp av nya fordon/maskiner. Kostnad inkl. bränsle & fordonsköp inkluderar
samtliga delkostnader. Alla delkostnader är annualiserade (omräknade till årliga kostnader)
baserat på en förväntad livslängd på 15 år. Kostnaden för en åtgärd utgörs av skillnad i
totalkostnad mellan huvudprognosen (bl) och åtgärden (å) för alla påverkade fordon och
fordonsklasser:

Där
Kå
Kt
Kt+
Kb
Kf

+
𝐾å = 𝐾𝑡𝑏𝑙 + 𝐾𝑡𝑏𝑙
+ 𝐾𝑏𝑏𝑙 + 𝐾𝑓𝑏𝑙 − 𝐾𝑡å − 𝐾𝑡å+ − 𝐾𝑏å − 𝐾𝑓å

= Åtgärdskostnad
= Kostnader relaterade till användning av reningsteknik
= Kostnader relaterade till minskad bränsleeffektivitet p.g.a. reningsteknik
= Kostnader relaterade till bränsleförbrukning
= Kostnader relaterade till fordonsköp

För att räkna kostnader på en årsbasis ’annualiseras’ investeringar. Den annualiserade
investeringen beräknas enligt ekvationen nedan:
𝐼𝑎𝑛 = 𝐼 ∗

(1 + 𝑞)𝑙𝑡 ∗ 𝑞
(1 + 𝑞)𝑙𝑡 − 1

Där:
I = investeringskostnad för teknik
q = ränta (4 %)
lt = livstid på teknik
Sammantaget baseras kostnadsberäkningarna på kostnader för:
• Reningsteknik (investering + driftskostnader + eventuell extra bränsleåtgång)
o Investering beräknas inte för fordon äldre än Euro 5 (äldre än 15 år 2025).
• Effektiviseringsteknik (investering)
• Bränsle
Vid känslighetsanalys och för allmän jämförelse inkluderas även:
• Investeringskostnad i nya fordon (Euro 5 & 6)
o Beräknas inte för fordon äldre än Euro 5 (äldre än 15 år 2025) då den
’tekniska livslängden’ på reningstekniken är 15 år.
• Övriga åtgärdsspecifika kostnader.
Dessa beräkningar genomfördes även för huvudprognosen (KRAPP 2011). För varje
åtgärd blev då åtgärdskostnaden lika med skillnaden i total kostnad mellan KRAPP 2011
och den studerade åtgärden. De olika kostnadsposterna påverkades olika beroende på
åtgärd.
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För effektiviseringsåtgärder beräknades åtgärdskostnaden som summan av den extra årliga
kostnaden för effektiviseringsteknik.
För föryngringsåtgärder beräknades åtgärdskostnaden som summan av kostnaden för
reningsteknik + bränsle. I känslighetsanalys inkluderas även investering i nya fordon.
Investeringskostnaden i nya fordon kan i detta fall betraktas som aktuellt då det fortfarande
år 2025 och 2030 prognosticeras en ganska stor användning av gamla (+15 år) fordon. Att
byta ut dessa mot nya kräver då en investeringskostnad motsvarande nybilsköp. Kostnader
för nybilsinvesteringar ansattes till 200 000 SEK per fordon. Denna kostnad var aktuellt för
bensindrivna Euro 6-fordon och för dieseldrivna Euro5- och 6-fordon. För tunga lastbilar
ansattes en kostnad för investering på 2 000 000 SEK per fordon.
Kostnader för minskat trafikarbete beräknades inte då summan av kostnaden för
investering i reningsteknik + bränsle + investering i nya fordon blir negativ samtidigt som
det inte finns relevant underlag för övriga relevanta kostnadsposter som t.ex.
infrastrukturinvesteringar och samhällsplaneringskostnader. Detta gör att åtgärder riktade
mot minskat trafikarbete betraktas som åtgärder utanför denna analys, då de inte går att
kostnadsuppskatta ordentligt med det angreppsätt och den data som fanns tillgängligt i
denna analys. Dessutom bör tilläggas att Trafikverket identifierar att kostnadsberäkningar
av vad som kallas ’transportsnålt samhälle’, i denna analys Minskat Trafikarbete, är ”absolut
svårast” (Swedish Transport Administration, 2012a). Dessa åtgärder kan betraktas som
energi- & klimatrelaterade åtgärder med tydliga samverkansfördelar med luftpolitik.
För arbetsmaskiner grundar sig kostnadsberäkningarna på (Fridell & Åström, 2009).
De bränslepriser som har använts grundar sig på analyserna i (Amann et al., 2013), ~7
kronor / liter bensin, ~8 SEK / liter diesel, och ~4,5 SEK / m3 gas.
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Appendix 2: Jämförelse KRAPP 2011 & 2012

Jämförelse av prognoser för vägtransporter: KRAPP 2011(huvudprognos) med KRAPP
2012 (senaste rapporterade prognos till klimatrapporteringen).
Totalt (personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar):
Bränslekonsumtion

Utsläpp av NOx

33

Åtgärder för att minska utsläpp av NOx och PM2,5 från den svenska transportsektorn 2025
potential och kostnader

Utsläpp av PM 2,5

Antal fordon
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Totalt antal fordonskm
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Tunga lastbilar
Bränslekonsumtion

Utsläpp av NOx
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Appendix 3: Resultat från känslighetsanalyser
I Känslighetsanalys 1 ändrades grundantagandet om att äldre fordon fasas ut snabbare än
nyare. I denna känslighetsanalys fasades alla fordonsklasser ut lika fort i de fall som effekter
av föryngring och minskat trafikarbete studerades.
I Känslighetsanalys 2 ändrades även här grundantagandet om att äldre fordon fasas ut
snabbare än nyare men denna gång genom att låta de allra äldsta fordonen (Euro 0, eller
pre-Euro) vara opåverkade av en föryngringsåtgärd eller en åtgärd som syftar till att minska
trafikarbetet.
I Känslighetsanalys 3 & 4 ökade respektive minskade priset på bensin och diesel för att
studera påverkan på kostnadseffektivitet av åtgärderna.
I Känslighetsanalys 5 åstadkoms minskat trafikarbete genom att endast minska antalet
fordon (istället för att påverka både antal fordon och fordonskilometer per fordon).
Genomsnittssträckan blev i detta fall högre per fordon.
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Känslighetsanalys 1: Jämnt fördelad minskning av fordonsantal och
fordonskilometer
PERSONBILAR
Prognos /
Åtgärd

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Enhetskostnad

ton

ton

SEK 2005 /
kg NO x

Kostnad
(exkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj. SEK 2005
/ år

389

185

-285

2 826

Prognos

11 232

120

1.
Föryngring
personbil
2.
Effektivisering personbil
3.
20 % minskat
trafik-arbete

10 757

118

10 112

106

8 986

96

1&2.
Föryngring +
Effektivisering
Bensinbilsdominans

9 568

103

10 069

78

-2 289

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Enhetskostnad

Ton

ton

SEK 2005 /k
g NO x

LASTBILAR
Prognos /
Åtgärd

Prognos

11 121

177

4.
Föryngring
lastbil
5.
Effektiviser
-ing lastbil
4&5.
Föryngring
+
Effektiviser
-ing

9 112

142

10 539
8 481

Kostnad
(inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj. SEK 2005
/ år

Sidoeffekt

4 526

4 242

-4 075

2 826

-1 248

Minskar
bränsle
& CO 2
Minskar
bränsle
& CO 2
Samverkansfördel
med
klimatpolic
y: Minskar
bränsle
& CO 2

3 296

-4 610

7 638

3 028

-1 257

-2 663

Kostnad
(exkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år

Kostnad
(inkl.
bränsle)

Kostnad
(inkl.
Fordonsköp)

milj. SEK 2005
/ år

milj.
SEK 2005 /
år

Bränsleförbrukning
+5%
(CO 2 ökar)

Kostnad
(inkl.
bränsle)

Kostnad
(inkl.
fordonsköp)

milj.
SEK 2005 /
år

milj.
SEK 2005 /
år

Kostnad
(inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år

Sidoeffekt

101

-144

836

692

Minskar
bränsle & CO 2

171

715

-5 158

715

-4 443

Minskar
bränsle & CO 2

136

890

-5 739

1 625

-4 114

Minskar
bränsle & CO 2
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Känslighetsanalys 2: Pre-Euro (Euro 0) är oförändrade mot prognos i KRAPP 2011
PERSONBILAR
Prognos /
Åtgärd

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Enhetskostnad

ton

ton

SEK 2005 /
kg NO x

Prognos

11 232

120

1.
Föryngring
personbil
2.
Effektiviser
-ing
personbil
3.
20 %
minskat
trafikarbete

10 778

117

10 112

106

8 753

93

1&2.
Föryngring
+
Effektiviser
-ing
Bensinbilsdominans

9 581

102

10 069

78

LASTBILAR
Prognos /
Åtgärd

425

-2 289

Utsläpp
PM 2,5

Enhetskostnad

Ton

ton

SEK 2005 /k
g NO x

11 121

177

4.
Föryngring
lastbil
5.
Effektiviser
-ing lastbil
4&5.
Föryngring
+
Effektiviser
-ing

8 467

130

10 539
7 829

Kostnad
(inkl.
bränsle)

Kostnad
(inkl.
Fordonsköp)

milj. SEK 2005
/ år

milj.
SEK 2005 /
år

Kostnad
(inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år

193

-354

4 742

4 388

2 826

- 4 075

2 826

-1 248

Sidoeffekt

Minskar
bränsle
& CO 2
Minskar
bränsle
& CO 2
Samverkansfördel
med
klimatpolicy:
Minskar
bränsle
& CO 2

Utsläpp
NO x

Prognos

Kostnad
(exkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år

3 304

-4 709

-1 257

-2 663

Kostnad
(exkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år

7 853

3 144

Bränsleförbrukning
+5%
(CO 2 ökar)

Kostnad
(inkl.
bränsle)

Kostnad
(inkl.
fordonsköp)

milj.
SEK 2005 /
år

milj.
SEK 2005 /
år

Kostnad
(inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år

Sidoeffekt

109

-176

938

762

Minskar
bränsle & CO 2

171

715

-5 158

715

-4 443

Minskar
bränsle & CO 2

123

897

-5 824

1 725

-4 100

Minskar
bränsle & CO 2
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Känslighetsanalys 3: Bensin- och Dieselpris = 30 € / GJ
PERSONBILAR
Prognos /
Åtgärd

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Enhetskostnad

ton

ton

SEK 2005 /
kg NO x

Kostnad
(exkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj. SEK 2005
/ år

320

201

-541

2 826

Prognos

11 232

120

1.
Föryngring
personbil
2.
Effektivisering personbil
3.
20 % minskat
trafik-arbete

10 604

116

10 112

106

8 444

92

1&2.
Föryngring +
Effektivisering
Bensinbilsdominans

9 410

101

10 069

78

620

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Enhetskostnad

Ton

ton

SEK 2005 /k
g NO x

LASTBILAR
Prognos /
Åtgärd

Prognos

11 121

177

4.
Föryngring
lastbil
5.
Effektiviser
-ing lastbil
4&5.
Föryngring
+
Effektiviser
-ing

8 883

134

10 539
8 255

Kostnad
(inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj. SEK 2005
/ år

Sidoeffekt

4 911

4 370

-4 308

2 826

-1 482

Minskar
bränsle
& CO 2
Minskar
bränsle
& CO 2
Samverkansfördel
med
klimatpolic
y: Minskar
bränsle
& CO 2

3 312

-5 132

8 022

2 890

-1 260

721

Kostnad
(exkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år

Kostnad
(inkl.
bränsle)

Kostnad
(inkl.
Fordonsköp)

milj. SEK 2005
/ år

milj.
SEK 2005 /
år

Bränsleförbrukning
+5%
(CO 2 ökar)

Kostnad
(inkl.
bränsle)

Kostnad
(inkl.
fordonsköp)

milj.
SEK 2005 /
år

milj.
SEK 2005 /
år

Kostnad
(inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år

Sidoeffekt

114

-134

1 105

971

Minskar
bränsle & CO 2

171

714

-5 205

714

-4 491

Minskar
bränsle & CO 2

127

903

-5 745

1 893

-3 852

Minskar
bränsle & CO 2
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ARBETSMASKINER
Prognos /
Åtgärd

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Enhetskostnad

ton

ton

SEK 2005 /
kg NO x

Prognos

5 722

479

6.
>37kW
maskiner
steg IV
7.
Ökad andel
hybrider

4 705

428

1 354

5 670

478

-3

8.
Ökad andel
gasfordon*
**

5 722

460

Kostnad
(exkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år
1 356

Kostnad
(inkl.
bränsle)

Kostnad
(inkl.
fordonsköp)

milj.
SEK 2005 /
år

milj.
SEK 2005 / år

Kostnad
(inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år

Sidoeffekt

Ökar bränsle

1 376

-327
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327

-0.1
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Känslighetsanalys 4: Bensin- och Dieselpris = 20 € / GJ
PERSONBILAR
Prognos /
Åtgärd

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Enhetskostnad

ton

ton

SEK 2005 /
kg NO x

Kostnad
(exkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj. SEK 2005
/ år

307

193

-385

2 846

Prognos

11 232

120

1.
Föryngring
personbil
2.
Effektivisering personbil
3.
20 % minskat
trafik-arbete

10 604

116

10 112

106

8 444

92

1&2.
Föryngring +
Effektivisering
Bensinbilsdominans

9 410

101

10 069

78

149

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Enhetskostnad

Ton

ton

SEK 2005 /k
g NO x

LASTBILAR
Prognos /
Åtgärd

Prognos

11 121

177

4.
Föryngring
lastbil
5.
Effektiviser
-ing lastbil
4&5.
Föryngring
+
Effektiviser
-ing

8 883

134

10 539
8 255

Kostnad
(inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj. SEK 2005
/ år

Sidoeffekt

4 903

4 518

-2 947

2 846

-101

Minskar
bränsle
& CO 2
Minskar
bränsle
& CO 2
Samverkansfördel
med
klimatpolic
y: Minskar
bränsle
& CO 2

3 325

-3 526

8 035

4 509

-1 147

174

Kostnad
(exkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år

Kostnad
(inkl.
bränsle)

Kostnad
(inkl.
Fordonsköp)

milj. SEK 2005
/ år

milj.
SEK 2005 /
år

Bränsleförbrukning
+5%
(CO 2 ökar)

Kostnad
(inkl.
bränsle)

Kostnad
(inkl.
fordonsköp)

milj.
SEK 2005 /
år

milj.
SEK 2005 /
år

Kostnad
(inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år

Sidoeffekt

107

-90

1 098

1 008

Minskar
bränsle & CO 2

171

766

-3 470

766

-2 704

Minskar
bränsle & CO 2

127

951

-3 830

1 942

-1 888

Minskar
bränsle & CO 2

48
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ARBETSMASKINER
Prognos /
Åtgärd

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Enhetskostnad

ton

ton

SEK 2005 /
kg NO x

Prognos

5 722

479

6.
>37kW
maskiner
steg IV
7.
Ökad andel
hybrider

4 705

428

1 347

5 670

478

-3

8.
Ökad andel
gasfordon*
**

5 722

460

Kostnad
(exkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år
1 356

Kostnad
(inkl.
bränsle)

Kostnad
(inkl.
fordonsköp)

milj.
SEK 2005 /
år

milj.
SEK 2005 / år

Kostnad
(inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj.
SEK 2005 /
år

Sidoeffekt

Ökar bränsle

1 369

-327

57
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Känslighetsanalys 5: Ändringar i trafikarbete påverkar endast antalet fordon
PERSONBILAR
Prognos /
Åtgärd

Utsläpp
NO x

Utsläpp
PM 2,5

Enhetskostnad

ton

ton

SEK 2005 /
kg NO x

Kostnad
(exkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj. SEK 2005
/ år

320

201

-369

2 826

Prognos

11 232

120

1.
Föryngring
personbil
2.
Effektivisering personbil
3.
20 % minskat
trafik-arbete

10 604

116

10 112

106

8 384

92

1&2.
Föryngring +
Effektivisering
Bensinbilsdominans

9 410

101

10 069

78

-2 289

Kostnad
(inkl.
bränsle &
fordonsköp)
milj. SEK 2005
/ år

Sidoeffekt

4 911

4 542

-4 075

2 826

-1 248

Minskar
bränsle
& CO 2
Minskar
bränsle
& CO 2
Samverkansfördel
med
klimatpolic
y: Minskar
bränsle
& CO 2

3 312

-4 711

8 022

3 311

-1 257

-2 663

58

Kostnad
(inkl.
bränsle)

Kostnad
(inkl.
Fordonsköp)

milj. SEK 2005
/ år

milj.
SEK 2005 /
år

Bränsleförbrukning
+5%
(CO 2 ökar)

