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Sammanfattning 
Trafikanalys har i regleringsbrevet för år 2019 ett uppdrag att redovisa en korttidsprognos över 
vägfordonsflottans utveckling. Som en del av det uppdraget ska även en långtidsbedömning 
redovisas. Trafikanalys har därför upphandlat IVL Svenska Miljöinstitutet AB för att göra en 
bedömning av den svenska vägflottans storlek och sammansättning år 2030, med en utblick till år 
2050.  
 
Bedömningarna har baserats sig på politiska mål, legala och ekonomiska styrmedel i 
transportsektorn, nationella och internationella trender, studier genomförda av IVL och andra 
institutioner, prisutveckling för bränslen och fordon, samt historisk utveckling som kan användas 
för att förstå samband. Angående styrmedel är utgångpunkten nuvarande politiskt beslutade 
styrmedel i transportsektorn med antagandet att de finns kvar och har motsvarande effekt fram till 
2030. Däremot har inte eventuellt kommande styrmedel eller betydande förändringar av 
nuvarande styrmedel beaktats i bedömningen. 
 
Bedömningarna av den framtida fordonsflottans utveckling till 2030 avser antalet fordon i de fyra 
huvudkategorierna; personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar. Bedömningen gäller 
vidare fördelningen av bränsletekniker inom dessa fyra kategorier, samt varje kategoris utveckling 
avseende koldioxidutsläpp, fordonsålder och fordonsvikt. Som stöd i bedömningarna till år 2030 
har vägemissionsmodellen HBEFA använts, utöver ovan beskrivet material. Dessutom anordnades 
inom ramen för projektet en workshop med representanter från Trafikanalys och särskilt inbjudna 
experter, där IVL presenterade ett preliminärt resultat av sina bedömningar. Synpunkter från 
denna workshop har sedan beaktats i analysen och bedömningarna.     
 
Bonus- malus och EU:s utsläppskrav för fordon till år 2025 och 2030 bedöms vara bland de 
styrmedel som tydligast påverkar den framtida flottan. Andra utmärkande styrmedel är regler för 
bilförmånsbeskattning och stöd till laddningsinfrastruktur. De viktigaste trenderna är 
elektrifieringen, som kommer påverka alla fordonsslag mer eller mindre, samt utvecklingen mot 
ökad biodrivmedelsanvändning gällande biodiesel, biogas, vätgas, elektrobränslen och eventuellt 
ammoniak. En ökning som dock rymmer stora osäkerheter. Det finns även osäkerheter om 
elektrifieringens utveckling gällande batteriernas storlek, laddningsinfrastrukturens utbyggnad 
och de eventuella elvägarnas karaktär.  
 
Antalet fordon i den framtida flottan år 2030 uppskattas öka måttligt för alla de fyra analyserade 
kategorierna. Antalet personbilar uppskattas öka till 5,5 miljoner från dagens nivå på nästan 5 
miljoner fordon. Antalet lätta lastbilar uppskattas till 650 000 från dagens nivå på 590 000. Tunga 
lastbilar ökar från dagens nivå på 86 000 till 95 000 och antalet bussar ökar från dagens 15 000 till 
16 000 år 2030.  
 
Sammansättningen av fordonskategoriernas bränsleteknik kommer förändras relativt påtagligt 
under det kommande decenniet. Andelen av laddbara fordon bedöms öka påtagligt i alla 
kategorier, särskilt för bussar och personbilar där bussar beräknas ha en andel av minst 40 procent 
och personbilar minst 30 procent. Andelarna kommer att öka även för både lätta och tunga 
lastbilar, men i långsammare takt. Detta innebär andelar på cirka 10 procent. Flottans förändras 
successivt till följd av förändringarna i nybilsförsäljningen, och får i övrigt en sammansättning år 
2030 som visas i diagrammet nedan.             
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Koldioxidutsläppen för alla de olika kategorierna kommer att sjunka långsamt till år 2030 till följd 
av de beskrivna förändringarna i flottan, fortsatt utveckling av bränsleeffektivitet i nya fordon 
samt utfasning av äldre fordon. Fordonsåldern kommer att utvecklas relativt stabilt för de flesta 
kategorier men kommer att öka för dieseldrivna personbilar till följd av en sjunkande 
nybilsförsäljning. Fordonsåldern kommer även öka för laddbara bilar då flottan successivt också 
kommer omfatta fler äldre laddbara fordon. Förändringarna i fordonsvikten bedöms vara relativt 
små för samtliga kategorier.        
 
Utblicken till år 2050 ger att priserna på fossila bränslen varken kommer sjunka eller öka 
dramatiskt. En ökande befolkning och ekonomisk utveckling globalt kommer fortsätta att hålla 
efterfrågan uppe. Ökningarna av befolkningen och ekonomin bromsas in samtidigt som EU, Kina, 
USA och andra delar av världen i större omfattning börjar fasa ut fossila bränslen ur 
vägtransportsektorn.  
 
Elektrifiering av vägtransporter bedöms kunna genomföras i stor skala fram till år 2045, och kunna 
tillämpas på alla fordonsslag. Sammanfattat blir den allmänna bedömningen för båda lätta och 
tunga vägfordon till år 2050 att elektrifieringen helt kommer att dominera men med komplettering 
av annan bränsleteknik. Vägfordonen kommer att ha en elmotor som drivs av direktmatad el från 
elvägar på motorvägar och högtrafikerade stråk, samt med laddade (mindre) batterier eller annat 
bränsle som biogas eller vätgas kortare sträckor efter att de lämnat elvägen och behöver ta sig fram 
till destinationen. Flytande biobränslen kan också vara det kompletterande bränslet för tunga 
fordon men sannolikt inte för lätta då batterier är en fullgod energikälla som inte genererar lokala 
utsläpp och motorbuller.      
 
Elektrobränslen kan sannolikt inte bli ett storskaligt alternativ inom den tidsperiod som Sverige 
har mål om att kraftigt minska klimatpåverkan från vägtrafik, men kommer bli intressantare i takt 
med att konkurrensen och bioråvaror och mark hårdnar. 

Tekniken med autonoma bilar kan slå igenom till år 2050 men många hinder för en sådan 
utveckling återstår. Hinder kan handla om ansvars- och säkerhetsfrågor som är svåra att lösa ens i 
teorin.  
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Inledning 
Trafikanalys har i regleringsbrevet för år 2019 ett uppdrag att redovisa en korttidsprognos över 
vägfordonsflottans utveckling. Som en del av uppdraget ska även en långtidsbedömning 
redovisas. Trafikanalys har därför upphandlat IVL Svenska Miljöinstitutet AB för att göra en 
bedömning av den svenska vägflottans storlek och sammansättning år 2030, med en utblick till år 
2050.  

Bakgrund 
 
År 2045 ska Sveriges totala klimatutsläppen vara minst 85 procent lägre jämfört år 1990, och räknat 
som nettoutsläpp ska utsläppen vara noll. Klimatpåverkande utsläppen från transportsektorn ska 
ha sjunkit med minst 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Enligt Naturvårdsverkets kommer 
Sverige inte att nå klimatmålen med nuvarande beslutade åtgärder. Utsläppsminskningen kommer 
snarare att ligga på cirka 30–40 procent år 2045.  
 
Det händer mycket inom transportsektorn för tillfället. Flera alternativa energibärare (det vill säga 
icke-fossila) bränslen kan få ett genombrott inom den närmsta tiden, främst el och biobränslen. Det 
finns även andra bränslen som till exempel vätgas där det råder stor osäkerhet om bränslet 
kommer slå igenom i framtiden, samt etanol där osäkerheten är stor om en återlansering kan vara 
möjlig.  
 
Den starkaste trenden just nu är elektrifieringen där framförallt laddbara personbilar verkar stå 
inför ett genombrott. I januari år 2020 var andelen laddbara personbilar i nybilsförsäljningen cirka 
30 procent. Det är dock inte självklart vilken väg elektrifieringen kommer att ta, där långa 
körsträckor som kräver stora batterier är ett scenario att ställa mot mindre batterier där fordonen 
laddas ofta, vilket i så fall kräver ett tätt nät av laddpunkter. Tillverkningen av batterier har en 
relativt stor miljöpåverkan och de har som all annan teknik en viss livslängd. Både lätta eller tunga 
vägfordon skulle också kunna matas med kraft under färden med någon typ av ”elväg” vilket i så 
fall skulle minska behovet av batterier. Men det skulle i så fall kräva stora investeringar av 
infrastruktur inklusive elnätet.  
 
Utvecklingen av fordonsflottan ifråga om bränsleteknik och andra aspekter är svårbedömd då den 
påverkas av utvecklingen av energibärare och infrastrukturen, som i sin tur påverkas av komplexa 
samband mellan kostnader, politiska styrmedel och opinioner. 
       

Syfte och omfattning 
Syftet med denna utredning är att ta fram ett underlag som Trafikanalys kan använda i sin 
korttidsprognos tre år fram i tiden och sin långtidsbedömning till år 2030. Långtidsbedömningen 
ska baseras på dagens (2019) beslutade styrmedel och klimatmål för vägtrafiken, och antagande 
om att nuvarande styrmedel med motsvarande effekter kommer att finnas kvar till år 2030. 
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Bedömningen i denna utredning är inte en specifik prognos och inte heller ett scenario med 
bestämda förutsättningar, utan snarare ”en realistisk bedömning”. Studien avser enbart vägfordon 
och analysen utgår ifrån huvudkategorierna personbil, lätta lastbilar (och bussar), tunga lastbilar 
och tunga bussar. Utvecklingen av flottans egenskaper som bränsleteknik, koldioxidutsläpp, vikt, 
ålder och ägarform (privat/juridisk) ingår också. Dessutom görs en utblick till 2050 om den svenska 
vägfordonsflottans utveckling. Ett särskilt avsnitt handlar om framtida mobilitetstjänster och hur 
de kan påverka flottan och dess egenskaper till år 2030 respektive år 2050.  
 
För att konkret kunna analysera trender och utvecklingen av framtida flottan har ett antal 
fordonskategorier definierats som baseras på de fyra fördefinierade huvudkategorierna och ett 
antal underkategorier utifrån bränsleteknik. Totalt har 23 kategorier definierats, och det är med 
avseende på dessa kategorier som flottans egenskaper har analyserats. Analysen av förändringar i 
ägarformer avser endast personbilar. De 23 kategorierna visas i tabellen nedan: 
 
Tabell 1. Översikt över de fordonskategorier som har analyserats i denna utredning. (X = finns med i 

analysen) 

 
 

Personbil Lätta 
lastbilar 

Tunga 
lastbilar 

Bussar 

 Lätta fordon (<3,5 ton) Tunga fordon (>3,5 ton) 
Bensin X X   
Diesel X X X X 
Laddhybrid Diesel X X X X 
Laddhybrid Bensin X X   
El X X X X 
Gas  X X X X 
Etanol (E85/ED95) X X  X 

 
Det är viktig att understryka att uppdraget inte omfattar att göra bedömningar av den framtida 
bränsleförbrukningen, bränslemixen, andel förnybart i bränsle eller transportarbetet.  

Bedömningarna gäller enbart antal fordon i de olika kategorierna och utvecklingen av deras 
egenskaper.      

Metod 
De metoder som har använts i denna studie består huvudsakligen av informationsinsamling och 
utredning, körningar med hjälp av HBEFA-modellen samt validering med hjälp av 
expertworkshop.  

Utredning 
Utredningen har utgått ifrån att samla relevant information som kan utgöra underlag till 
bedömningar. Det främsta underlaget har varit de prognoser och scenarier (med bestämda 
förutsättningar) som andra organisationer, forskare och konsulter har genomfört, av samma eller 
liknande ingångsvärden som har behandlats i denna utredning.    

För att göra en sammanvägd bedömning har vi också gjort egna avvägningar, som kan baseras på 
nuvarande styrmedel i EU eller Sverige, (internationella) trender och samhällsförändringar. 
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Faktorer som påverkar flottans utveckling med avseende på storlek och bränsleteknik-
sammansättning är framförallt följande: 

• Nuvarande styrmedel, lagstiftning och politiska mål 
• Trender, i Sverige och internationellt 
• Förändringar till följd av utveckling av framtida mobilitetstjänster 

Bedömningen av den framtida flottan har vidare gjorts i sex delar för år 2030; 
 

1. Flottans storlek för de fyra huvudkategorierna  
2. Bränsletekniksammansättningen inom varje huvudkategori 
3. Koldioxidutsläppens utveckling per kategori bränsleteknik 
4. Fordonsålderns utveckling med avseende på kategori bränsleteknik 
5. Fordonsviktens utveckling med avseende på kategori bränsleteknik  
6. Ägarformer av personbilar 

 
För att bedöma flottans storlek år 2030 har vi utgått ifrån att analysera tidigare utveckling cirka 10 
år tillbaks, och därefter studerat hur flottan varierat i jämförelse med vissa övergripande 
parametrar som brukar användas för nationella prognoser av trafiken (Trafikverket, 2018) 
(Kågesson, 2019) (Trafikanalys, 2020). Prognosdata till år 2030 för dessa parametrar har sedan 
samlats in och används som bas för att göra framskrivningar av flottans storlek. Dessa 
framskrivningar och övrig information och avvägningar har använts för att göra en slutlig 
bedömning. De övergripande parametrarna och källan till prognosdatan är följande;  
 

• Befolkning totalt (SCB) 
• Sysselsättning antal (SCB) 
• Ekonomisk utveckling i BNP (Konjunkturinstitutet + EU Referensscenario 2016) 
• Trafikarbete (Trafikverkets Basprognoser 2018-04-01 rev 2018-11-15) 

 
För att bedöma bränsletekniksammansättningen inom huvudkategorierna har en samlad 
bedömning gjorts baserat på andras prognoser, scenarier och bedömningar, styrmedel i Sverige 
och EU, trender, historisk statistik, expertutlåtanden och en workshop med expertpanel anordnad 
inom projektet. Denna utredning får till skillnad mot motsvarande utredning som gjordes för tre år 
sedan (Sweco, 2017) naturligt ett mycket starkare fokus på de laddbara fordonens utveckling. 
Bedömningen av bränsleteknikkategoriernas sammansättning har gjorts enligt ett resonemang som 
presenteras nedan;  
 
I första hand bedöms: de laddbara bilarnas prognostiserade utveckling och fördelning mellan 
elektriska elbilar och laddhybrider. 
I andra hand bedöms: gas, etanol bedöms utifrån annat underlag 
I tredje hand bedöms: diesel antas minska (mer eller mindre), bensin är det som blir kvar 
(personbilar) 
 
Bedömning av den framtida flottans utveckling med avseende på koldioxidutsläpp (per km), ålder 
och vikt är svår att beräkna till följd av det ständiga utbytet av fordon och deras förändrade 
egenskaper över tid. För dessa beräkningar till år 2030 har vägemissionsmodellen HBEFA använts 
vilket förklaras i följande avsnitt.   
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HBEFA-modellen 
HBEFA är en vägemissionsmodell som i första hand används för att beräkna utsläpp till luft av 
luftföroreningar och klimatgaser. HBEFA har utvecklats och underhålls av konsultföretaget 
INFRAS i Schweiz, ursprungligen på uppdrag av miljömyndigheterna i Tyskland, Schweiz och 
Österrike. Efterhand har fler länder bland annat Sverige anslutit sig och idag används HBEFA som 
en gemensam modell för att beräkna utsläpp från vägtrafik i Europa. Även JRC1 stöder 
användandet av HBEFA. Modellen används i Sveriges för nationell och internationell 
utsläppsrapportering. 
 
HBEFA utgörs av en databasstruktur med ett stort antal fordonskategorier som kan tilldelas olika 
egenskaper; antal i landets flotta, emissionsfaktorer för olika utsläpp till luft, överlevnadslängd i 
flottan och körsträckor per år. Ny information kan importeras år för år vilket ger en dynamisk 
flotta med förändrade egenskaper över tid (och in i framtiden). Indelningen av kategorierna utgår 
ifrån fordonstypen, motorklass, bränsleteknik och viktklass.  
 
Emissionsfaktorer för koldioxid för framtida år finns inbyggt i modellen, all annan data som 
använts för beräkningar är importerat och framtaget baserat på data från fordonsregistret år 2019 
och bakåt i tiden. De bedömda värdena om nyförsäljningens storlek per kategori och 
överlevnadslängd som gjort i detta projekt har importerats till HBEFA och den framtida flottans 
utveckling har beräknats av modellen. I genomsnitt är till exempel en personbil cirka 17 år när den 
lämnar flottan samtidigt som 10 procent av dagens personbilar är 19 år eller äldre. Alla bilar 
försvinner alltså inte per automatik för att de uppnått sin ”medelålder”.  
 
Emissionsfaktorerna är baserade på utsläppsmätningar enligt olika uppsättningar av verkliga 
körcykler på olika typer av vägar och miljöer, representativa för typiska europeiska förhållanden. 
De är därmed jämförbara med emissionsvärden som bestäms enligt den nya körcykeln WLTP2. 
Värdena justeras dessutom för skillnader inom kategorierna mellan den svenska och europeiska 
flottan och för svenska vägförhållanden och miljöer. De framtida emissionsfaktorerna för koldioxid 
är baserade på historiska förändringar tillsammans med legala utsläppskrav på motorer och 
liknande. För koldioxidutsläppen finns ingen justering av emissionsfaktorerna i modellen när 
fordonen åldras.  

Workshop 
I slutet av studien genomförde Trafikanalys en workshop med speciellt inbjudna experter från 
olika aktörer i samhället med kunskap och intresse av vägfordonsflottans utveckling. 
Organisationer representerade på workshopen var utöver IVL och Trafikanalys; Chalmers 
Tekniska Högskola, Lindholmen Science Park, Swedbank Autoplan, Svenska Petroleum & 
Biodrivmedel Institutet, Västtrafik, BILSweden, Sveriges åkeriföretag och Stockholm stad.  

IVL presenterade sin utredning med metod och bedömningar av flottans utveckling till år 2030 för 
deltagarna som delgav sina synpunkter. Några mindre justeringar av andelar och antal fordon 
(med omkörningar i HBEFA) gjordes därefter.   

                                                           

1 JRC = Joint Research Centre, European Commission's science and knowledge service. 
2 WLTP = Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure 
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Styrmedel för vägtrafiken 

Allmänt om styrmedel och politiska mål 
Nuvarande politiska styrmedel är såväl nationella som beslutade i EU. Båda nivåerna är relevanta 
för att påverka fordonsflottans utveckling i Sverige. Vissa styrmedel är legala, andra är 
ekonomiska, och vissa är mer av politiskt uppsatta mål utan direkt påverkan men som ändå skapar 
förväntningar om framtida förändringar. Styrmedel kan direkt påverka konsumentens val av 
fordon och vilja till nyinköp, andra kan påverka mer indirekt. I vår bedömning är utgångspunkten 
endast de befintliga styrmedel som är beslutade. Framtida styrmedel som är aktuella och tänkbara 
avhandlas emellertid kort i ett senare avsnitt i rapporten. Nedan listas aktuella och beslutade 
styrmedel och mål som har tjänat som underlag i denna studie: 

Politiska mål: 

• Sverige noll-nettoutsläpp av klimatgaser 2045   
• Transportsektorns klimatmål om minus 70 procent klimatutsläpp mellan åren 2010–2030    

Legala styrmedel: 

• EU:s utsläppskrav för nyregistrerade fordon (g/km) och krav på procentuella 
utsläppsminskningar till år 2025 och 2030 

• EU:s krav på förnybara andelar i energi till år 2030  
• Miljözoner   
• Clean Vehicle Directive 
• Reduktionsplikten om en viss andel förnybart i bränslen 

Ekonomiska styrmedel:  

• Bonus-malus 
• Bilförmånsbeskattning 
• Stöd till laddinfrastruktur; klimatklivet och investeringsstöd 
• Elbusspremien 
• Drivmedelsbeskattning av koldioxid och energiskatt  

Genomgång av styrmedel 

EU:s utsläppskrav för fordon 
EU:s regler om utsläppskrav för nya bilar innebär specifika krav på genomsnittliga 
utsläppsminskningar för koldioxid för alla registrerade bilar inom EU, beskrivet i Direktiv EU 
2019/631 Dessutom omfattar kraven procentuella utsläppsminskningar till åren 2025 och 2030 
jämfört med 2019/ 2021. Kraven gäller både lätta och tunga fordon och är uttryckta i antal procent 
sänkning och mellan specifika årtal (EU, 2020). Kraven är följande: 

Lätta personbilar:  
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2021- 2030; 37,5 procent minskning 
2021-2025; 15 procent minskning  
2025-2029; 15 procent minskning  
 
Lätta lastbilar (nyttofordon): 
2021-2030; 31 procent minskning 
2021-2025; 15 procent minskning 
2025-2029; 15 procent minskning  
 
Tunga lastbilar (ej bussar) 
2019–2030; 30 procent minskning 
2019–2025; 15 procent minskning  
 
Fordonstillverkarna måste kunna redovisa en genomsnittlig siffra för koldioxidutsläpp för 
personbilar för samtliga sålda modeller på maximalt 95 gram/kilometer år 2021, som sänkts till 59 
gram/kilometer år 2030. För lätta lastbilar gäller 147 gram/kilometer 2021. Elbilar som har låga 
utsläpp (understigande 50 gram/kilometer) kan få så kallade superkrediter beskrivet i Förordning 
(EC) 443/2009, vilket innebär att de viktas mer än övriga bilar när man räknar ut 
genomsnittsutsläppen för en biltillverkare. En bil som släpper ut mindre än 50 gram/kilometer 
koldioxid kan under år 2020 räknas som två bilar, under 2021 som 1,67 bilar och år 2022 som 1,33 
bilar. Efter det räknas alla bilar lika mycket (EU, 2009). Bussar räknas inte in i tillverkarnas flotta av 
tunga fordon. 
 
Det finns en översynsklausul att målen för år 2030 kan komma att revideras, och bindande 
utsläppsminskningsmål kan komma att införas för år 2035 och från år 2040. Målen gäller för hela 
EU:s fordonspark men insatserna för att minska koldioxidutsläppen kommer att fördelas mellan 
tillverkarna baserat på vikten i fordonsparken. EU- kommissionen kommer att utvärdera 
möjligheten att utarbeta en gemensam metod för bedömning och rapportering av utsläpp under 
fordonens hela livscykel (Europeiska rådet, 2020). I kommande uppdatering av lagstiftningen kan 
alltså fordon som använder stor andel biodrivmedel eventuellt gynnas. 
 
Bedömning är att detta är ett mycket starkt styrmedel och kommer att påverka hela flottan mot 
högre andel laddbara fordon.  

EU-direktiv om förnybarhet 
EU har antagit ett direktiv kallat förnybarhetsdirektivet (2009/28/EG), och anger där att Sverige ska 
ha minst 49 procent förnybar energi år 2020 beräknad på total energianvändning. Inom 
transportsektorn ska andelen vara minst 10 procent. Direktivet justerades i vissa delar 2015 (EU 
2015/1513). För transportsektorn höjdes kravet på så sätt att alla medlemsstater till år 2030 måste 
uppnå en förnybar andel på 14 procent. Till år 2030 finns också ett krav att minst 3,5 procent av 
bränsleenergin ska komma från ”avancerade” biodrivmedel, med vilket menas biodrivmedel som 
tillverkats av de råvaror som räknas upp i en av direktivets bilagor (EU, 2015).  
 
Bedömningen är att detta styrmedel har en viss påverkan på fordonsflottans sammansättning, 
genom en betydande påverkan på bränslepriser och satsningar från både drivmedels- och 
fordonsindustrin.   
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Miljözoner 
En miljözon är ett väldefinierad geografiskt område i en tätort som förbjuder vissa typer av fordon 
att köra in. Regler om miljözoner i Sverige finns i tre klasser 1, 2 och 3. Klass 1 finns redan sedan 
många år i ett antal svenska städer, men ställer enbart krav på tunga fordons euroklass på motorn. 
I början av 2018 gav Regeringen klartecken till att kommuner från 1 januari får införa totalt två 
ytterligare typer av miljözoner (utöver den nuvarande) från den 1 januari 2020. Miljözonsklass 2 
ställer även krav på lätta fordons euroklass, bensin- och dieselbilar måste ha minst Euro 5, och år 
2022 skärps kraven så att diesel måste ha en Euro 6- motor för att få köra i zonen. I Miljözon klass 3 
måste alla fordon vara eldrivna eller gasdrivna (i så fall Euro 6), med undantag att tunga 
laddhybrider också får köra om de har Euro VI-motor.       
 
Beskedet att kommuner får införa miljözoner verkar ha påverkat försäljningen av laddbara fordon 
enligt PowerCircle, men efter en stark ökning i juli- augusti 2018 avtog ökningen något, vilket 
istället berodde på otillräcklig tillgång hos bilhandlarna (PowerCircle, 2019).  
 
Bedömningen av detta styrmedel är att den miljözon klass 2 som är införd på Hornsgatan i 
Stockholm i sig inte har någon betydande påverkan på bilförsäljningen, men att signalvärdet ändå 
är högt och kan påverka hela landet på sikt om fler och större miljözoner klass 2 och 3 införs.    
 
Miljözoner ("Umweltzonen") finns även i ett stort antal städer i Tyskland som berör både 
personbilar, lastbilar och bussar. Miljözonsreglerna är komplexa och omfattar riktar in sig på flera 
parametrar som fordonsålder, Euro- klass och bränsle. Kraven för personbilar är generellt högre 
för diesel än för bensin. I Amsterdam i Nederländerna finns för närvarande fem miljözoner som 
kommer att utökas och omvandlas till nollemissionszoner år 2030. Dessa och liknande beslut har 
förmodligen också påverkat bilmarknaderna i Europa.         

Clean vehicle directive 
EU-direktivet ”Clean Vehicles directive” (EU 2019/1161) reviderar det tidigare direktivet om rena 
fordon (2009/33/EG). Syfte är att via offentlig upphandling öka marknaden för fordon med låga 
eller inga utsläpp, och fordon som har alternativ bränsleteknik, som till exempel gasbränslen (EU, 
2019). 
 
Direktivets påverkan på Sverige bedöms som obetydlig, då kraven ändå kommer att uppfyllas för 
till exempel upphandling av busstrafik. Då detta styrs av andra skäl, som upphandlingskrav 
utgående från miljömål med starkt elektrifieringsfokus och utbyte av fossilt drivna bussar (Björk, 
2020).   

Reduktionsplikten 
Reduktionsplikten är ett svenskt styrmedel som infördes juli 2018 och som syftar till att öka 
andelen förnybart i bränsle. Regeln kräver att bränsleleverantören ska minska sina klimatutsläpp 
(ur ett livscykelperspektiv) från det sålda bränslet med en viss procent per år. Detta uppnås genom 
att öka andelen av bioandel i bränslet. För 2019 var reduktionsnivåerna 2,6 procent för bensin och 
20 procent för dieselbränslen. Jämförelsen sker med ett helt och hållet motsvarande fossilt bränsle 
(Energimyndigheten, 2019).    
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Reduktionsplikten påverkar diesel mer och bensin mindre, och reduktionsnivåer år 2030 kan inte 
överstiga det som är tekniskt möjligt enligt bränslens specifikationer. Detta innebär att bensin 
maximalt kan ha 10 procent etanol och 25 procent biobensin, och diesel maximalt 7 procent FAME 
och 70 procent HVO. Ur teknisk synvinkel kan förmodligen nivåerna höjas efter år 2030 eftersom 
det då kan komma att finnas biobränslen som klarar högre inblandning och ändå uppfylla kraven i 
specifikationerna (Energimyndigheten, 2019). Reduktionsplikten kan därmed påverka bilinnehavet 
totalt och fördelningen mellan bränsleteknik något.  
 
Huruvida reduktionsplikten kommer att skärpas som Energimyndigheten föreslagit 
(Energimyndigheten, 2019) eller om drivmedelsskatterna kommer att höjas finns det inga politiska 
beslut om. 
 
Reduktionsplikten är ett starkt styrmedel för fossilfrihet, och kan om det används med hög 
ambitionsnivå få påverkan på fordonsflottans sammansättning. En kraftig ambitionsskärpning av 
reduktionsplikten kommer troligen att få påverkan på drivmedelspriset. En påverkan som då får 
samma effekt på bilresande och fordonsval som en skattehöjning på drivmedel. Höjning av 
koldioxidskatten lyfts ofta fram som ett av de effektivaste sätten att minska trafikens klimatutsläpp 
(Riksrevisionen, 2020). 

Drivmedelsbeskattning av koldioxid och energiskatt  
Det finns energiskatt och koldioxidskatt för nästan alla bränslen som används för motordrift.  
 
Det är tillåtet att göra avdrag för energiskatt och koldioxidskatt på biodrivmedel i fordon, men 
avdraget varierar beroende på drivmedel. För biodrivmedel som låginblandas i bensin och diesel 
får man sedan juli 2018 inte göra avdrag trots att det är framställt av biomassa. Sedan januari 2018 
är det däremot tillåtet med fullt avdrag (100 procent) för biodrivmedel som höginblandas, och det 
gäller både för energi- och koldioxidskatt. Med höginblandade drivmedel menas E85 och rena 
biodieslar (RME/FAME, HVO). Detta gäller för de andelar av bränslet som framställts av biomassa. 
För biogas är det också tillåtet med 100 procents avdrag av både energiskatten och 
koldioxidskatten (Skatteverket, 2020).   

Bonus-malus 
Bonus-malus avser fordonsbeskattningen och syftar till att styra nyförsäljningen mot mer 
klimatvänliga och energieffektiva fordon. Bonus-malus infördes i juli 2018 och gäller för alla lätta 
fordon. Regeln avser endast nya fordon som är i trafik i vägtrafikregistret (Transportstyrelsen, 
2019).  
 
Fordon som är tagna i trafik före 2020 med koldioxidutsläpp understigande 60 gram/kilometer och 
fordon tagna i trafik under 2020 eller senare med utsläpp av koldioxid understigande 70 
gram/kilometer premieras med en bonus på maximalt 60 000 SEK. Malusdelen innebär en förhöjd 
fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna fordon som har fordonsår 2018 
eller senare och har koldioxidutsläpp understigande 95 g/km, och som inte går på alternativt 
bränsle. Malusskatten blir totalt grundbeloppet på 360 kronor plus 832 kronor/gram för fordon 
med koldioxidutsläpp på 95–140 gram/kilometer och 107 kronor/gram för fordon som släpper ut 
över 140 gram/kilometer. För dieselbilar tillkommer dessutom ett miljötillägg på 250 kronor och ett 
bränsletillägg på antal gram/kilometer multiplicerat med 13,52 (Transportstyrelsen, 2019). 
 



 Rapport C 476 -   Trafikanalys 
  

 

16 

Bonus- malus justerades 1 januari 2020 i och med att utsläppen ska bedömas enligt den nya WLTP- 
körcykeln som mer liknar verklig körning och som generellt innebär avsevärt högre 
utsläppsvärden. Såväl diesel- och bensinbilar har därmed fått en hårdare beskattning, men 
eventuellt kommer en anpassning av modellsortimentet ske för att möta den nya kraven (IVA, 
2019). 
 
Konjunkturinstitutet analyserade effekterna av bonus- malus i en utredning (2019). Styrmedlet 
bedöms ha medfört att andelen laddhybrider och elfordon har ökat sedan införandet 2018. 
Konjunkturinstitutet anser dock att baksidan är att bilar har exporterats från Sverige (i syfte att få 
ut bonusen), vilket innebär att förnyelsen av den svenska flottan inte sker i takt som den skulle 
kunna (Konjunkturinstitutet, 2019). Att utsläppssnåla bilar efterfrågas i andra länder beror främst 
på att man där även har subventioner för ägandet av dem och inte bara inköpet (Klimatpolitiska 
rådet, 2019). 
 
Konjunkturinstitutet anser också ett det finns en risk för att den ökade effektiviteten kan leda till 
lägre körkostnader och därmed potentiellt till ökade körsträckor och därmed högre totala 
koldioxidutsläpp (så kallad rekyleffekt). Utsläppsintensiva bilar påförs en extra skatt under de tre 
första åren, vilket kan skapa incitament att fortsätta att köra mindre energieffektiva bilar som är 
äldre än tre år. Risken för detta ökar dessutom 2020, till följd av införandet av WLTP-körcykeln. 
Systemet kan då bromsa inköpen av effektivare fossildrivna bilar och minska malusintäkterna. 
Enligt Konjunkturinstitutet leder bonus- malus till en procentuell ökning i antalet klimatbonusbilar 
men antalet bilar som beläggs med malus ökar inte lika mycket, vilket skulle innebära en 
nettokostnad före staten (Konjunkturinstitutet, 2019). 

Som styrmedel för att öka antalet eller andelen laddbara bilar i Sverige förstärks bonus-malus av 
den reviderade bilförmånsbeskattningen (se avsnitt om Bilförmånsbeskattning). Det leder till 
starkare incitament att köpa lågutsläppande bilar och differentieringen mellan bonus- och 
malusbilar blir särskilt tydlig för större bilar med ett högre marknadsvärde. Bonus-malus roll som 
styrmedel för minskade utsläpp genom ändrad flotta kommer att försvagas enligt 
Konjunkturinstitutet till följd av att EU:s koldioxidkrav skärps från år 2021. Fram till år 2030 måste 
biltillverkarna ändå minska de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen från sålda bilar totalt. 
Som åtgärder för minskade koldioxidutsläpp anser Konjunkturinstitutet att bonus-malus inte är 
kostnadseffektivt (Konjunkturinstitutet, 2019).  
 
Inom forskningsprojektet SHIFT utvärderades styrmedlet bonus- malus och slutsatsen var att 
styrmedlet borde stärkas och borde omfatta alla fordon för att tydliggöra påverkan. Vidare 
föreslogs att en regel för anpassning av styrmedlet borde utformas för att öka förutsägbarheten och 
säkra att intäkterna är i balans, samt att styrmedlet är tillräckligt starkt för att ge incitament ända 
till år 2030 (Hansson, Hagberg, & Hennlock, 2019).  

En samlad bedömning ger att bonus- malus uppfattas som ett starkt styrmedel för att påverka 
fordonsflottans sammansättning. 

Bilförmånsbeskattning 
Miljöbilar som drivs med el eller andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel kan få 
ett nedsatt förmånsvärde. Från 30 juni 2018 förmånsbeskattas hela fordonsskatten, och därmed 
hela malusen (se avsnittet om bonus- malus). Miljöbilar har oftast ett högre nybilspris än en 
jämförbar bil utan miljöteknik. Förmånsvärdet kan då sättas ner till motsvarande prisnivå. För 
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laddbara bilar samt för gasbilar (inte gasol) kan förmånsvärdet sättas ner ytterligare, med 40 
procent men maximalt med 10 000 kronor (Skatteverket, 2019). 
 
Detta gör att bilar som får bonus får ett ännu lägre inköpspris, vilket borde stärka incitamentet att 
köpa elbilar och laddhybrider. Prisdifferentieringen mellan bilar som får bonus och de som får 
malus blir ännu tydligare för större bilar med ett högre marknadsvärde. Enligt 
Konjunkturinstitutet är reglerna för förmånsbilar idag utformade på ett sätt som stimulerar 
bilinnehav och privat bilkörande (Konjunkturinstitutet, 2019). 
  
Nuvarande beslut om extra nedsatt förmånsvärde går ut 2021. Förändrade regler om förmånsvärde 
för miljöfordon kan påverka både nybilsförsäljningen och ägandeformen. Högre förmånsvärden 
för miljöfordon kan göra det mindre attraktivt med förmånsbil. Bedömningen är att 
förmånsbilsbeskattningen betraktas som ett starkt styrmedel.  

Stöd till laddinfrastruktur 
Naturvårdsverket kan ge investeringsstöd till publika laddningsstationer genom ett stöd som 
kallas Klimatklivet. En publik laddningsstation är en laddstation som allmänheten kan använda för 
att ladda bilen, till exempel längs landsvägar, i parkeringshus, vid köpcentrum, vid 
pendelparkeringar eller vid resecentrum (Naturvårdsverket, 2020).  
 
Investeringsstöd kan också ges till laddningsstationer som inte är publika och kallas Ladda bilen, 
och var tidigare en del av klimatklivet. Geografiskt kan detta gälla vid bostaden eller arbetsplatsen. 
Privatpersoner, företag, kommuner, stiftelser, bostadsrättsföreningar och andra organisationer kan 
söka stödet som gäller för laddningspunkter. Stödet kan omfatta högst 50 procent av de 
bidragsberättigade kostnaderna och maximalt 15 000 kronor per laddningspunkt 
(Naturvårdsverket, 2020). 
 
Totalt har 30 000 nya laddningspunkter tillkommit sedan Klimatklivet startades. Av dessa är 8 000 
för publik laddning för allmänheten, och 22 000 är för privat laddning vid bostäder eller 
företagsparkeringar. Bostadsrättsföreningar, kommuner och företag är de vanligaste aktörerna 
bland de som fått bidrag för laddstationer (Naturvårdsverket, 2020). 
 
Dessa stöd är välanvända och hjälper till att tillgängliggöra laddmöjligheter för ägare till laddbara 
personbilar, och bedöms ha viss påverkan på viljan att köpa en laddbar personbil.  

Elbusspremien 
Elbusspremien är ett statligt stöd för aktörer som bedriver kollektivtrafik. Stödet täcker delar av 
den merkostnad som köpet av en elbuss innebär och det sträcker sig fram till 2023. I nuvarande 
budget finns 80 miljoner kronor per år avsatta för detta ändamål. Premien regleras i förordning 
2016:836 om elbusspremie. Syftet är att främja introduktionen av elbussar och bidra till ett bättre 
klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller (Energimynidgheten, 2019). 
 
Elbusspremiens påverkan bedöms som obetydlig, då elbussar ändå kommer att upphandlas av 
andra drivande upphandlingskrav (Björk, 2020).  
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Trender som påverkar flottan 

Bränslen 

Bränslepriser 
Bränsleprisernas utveckling spelar roll för konsumenternas fordonsval, och styrmedel som berör 
bränslen kan påverka det framtida priset, vilket mest påverkar hur mycket man kör men även 
bilinnehav. För fossila bränslen beror kostnaderna för åkandet i första hand inte på om man kör 
bensin eller diesel utan storleken på bilen och körstilen. Det är inte heller bara bränslepriset som är 
avgörande utan den faktiska körkostnaden där man också ska ta hänsyn till att bilarnas generella 
bränsleförbrukning har minskat över tid. Resonemanget om bränsletyp och körstil förändras dock 
radikalt med de laddbara bilarnas intåg på marknaden där ”batterikörning” har en väsentligt lägre 
kostnad jämfört med flytande fossila bränslen.  
 
Bränsleprisernas utveckling över tid från 1980 till 2018 visas i diagrammet nedan. Anledningen till 
diesel- och bensinpriset närmast sig varandra beror på skatteandelen för diesel har ökat mer än för 
bensin, dock är diesel fortfarande betydligt lägre beskattat än bensin (2017 års penningvärde).   
 

 
Figur 1.  Utveckling bränslepriser, flytande fordonsbränslen från 1980–2018 (2017 års penningvärde). 

Källa: Energimyndigheten, SCB och SPBI.  
 
Det är naturligtvis svårt att prognosticera bränslepriser över längre tid som till år 2030 eller 2050. I 
EU:s referensscenario 2016 kommer oljepriset att öka från 50 US$ per fat 2015 till cirka 80$ per fat 
2020, därefter fortsätta öka till cirka 100 US$ per fat år 2030 och 120 US$ per fat år 2050. Ökningen 
avtar i världens oljepriser betydligt till cirka 0,7 procent per år under perioden 2030–2050, främst 
på grund av lägre ekonomisk tillväxt och den globala oljeförbrukningen. Detta på grund av 
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energieffektivitet, ökning av biobränslen, elektrifiering av transportsektorn och gradvis utbyte av i 
stationära anläggningar. 
 
Referensscenariot gjordes år 2015 och vid utvärdering av 2019 års priser som låg på cirka 60 US$, 
så överskattades alltså priset kraftigt i det cirka fem år gamla referensscenariot. I EU:s tidigare 
referensscenario som gjordes 2012 uppskattades oljepriset 2020 till cirka 120 US$ per fat. 
Skillnaderna mellan scenarierna beror främst på högre antaganden för de globala oljeresurserna. 
Referensscenariot tar inte hänsyn till de osäkra effekterna av geopolitiska kriser i olika 
tidshorisonter. Dagens oljepris (2020-02-13) ligger på cirka 50 US$ per fat. Det verkar alltså som 
tidigare prognoser kraftigt överskattat prisutvecklingen på fossil olja (EU, 2016). 
 
Bensin och diesel beskattas med koldioxidskatt och energiskatt, som tas ut med ett fast belopp per 
liter. Beloppet ska enligt gällande lagstiftning räknas upp varje år så kallad indexering. Sedan 1995 
har skattebeloppet räknats upp med den allmänna prisutvecklingen (KPI), men sedan 2017 görs 
utöver det ett schabloniserat tillägg på 2 procent för BNP-tillväxten. I juli 2019 sänktes 
skattebeloppen för bensin och diesel och storleken på skattesänkningen motsvarade påslaget på 
indexeringen med 2 procentenheter för 2019. Lagstiftningen om KPI plus 2 procentenheter 
förändrades inte. Den 1 januari 2020 sänktes energi- och koldioxidskatten på både bensin och 
diesel, storleken på skattesänkningen motsvarar påslaget på indexeringen (Regeringskansliet, 
2019).  

Biodrivmedel 
Biodrivmedel är ett bra alternativ till fossila bränslen, men bidrar också till utsläpp av miljöfarliga 
ämnen under förbränningen och stora landområden skulle behöva tas i anspråk för att ersätta en 
betydande del av vägtransporternas energibehov.  

Efterfrågan på biodrivmedel globalt är fortfarande låg samtidigt som tillgången är mycket 
begränsad på hållbart framställt biobränsle, vilket ger osäkerheter i marknadspriset. Ahlgren, et al. 
(2017) menar att det är möjligt att tillgodose Sveriges behov ur klimatperspektiv hållbart framställt 
biodrivmedel till år 2030 utan ökad användning av åkermark, och uppskattar behovet till 13–24 
TWh per år (Ahlgren et.al., 2017). Enligt Börjesson et. el. (2016) skulle behovet av biodrivmedel år 
2030 uppskattas till minst 15–20 TWh och skulle uppgå till cirka 40 TWh år 2045, samtidigt som 
potentialen motsvarar 22–32 TWh förädlade biodrivmedel (beroende på val av drivmedel och 
teknik). Fram till cirka år 2050 skulle potentialen kunna öka till cirka 70–90 TWh (Börjesson et al., 
2016).  
 
Bränslekostnaderna för ett transportbolag (åkerier) ligger på cirka hälften av de totala kostnaderna. 
Kraftiga höjningar av drivmedelskostnaderna skulle därmed kunna äventyra bolagens överlevnad. 
Skatteundantaget på HVO och andra biodrivmedel som gäller statsstöd för max två år är nu under 
översyn inom EU. Om undantaget tas bort kommer kostnaderna för HVO att öka, vilket skapar oro 
i transportbranschen. Det finns också en risk att bara de biobränslen som anges som ”avancerade” i 
förnybarhetsdirektivet beviljas fortsatt undantag, vilket kommer slå mot reduktionsplikten (Tamm, 
2020). Den justering av direktivet som genomförts kan därför dämpa efterfrågan på grödobaserade 
drivmedel, men kan säkra marknaden för produktion av ”avancerade” biodrivmedel. 
 
Om det inte blir en skattebefrielse kommer man inte använda grödobaserat bränsle inom EU, men 
möjligen går det att lösa genom så kallad ”korssubventionering”. Detta innebär att om Sverige inte 
får behålla skattebefrielsen för höginblandade biodrivmedel så kan man använda en modell där 
man tillåter drivmedelsbolagen att sälja höginblandat biodrivmedel och räkna med denna 
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drivmedelsmängd i reduktionsplikten för bensin eller diesel. Då blandar man i mindre 
biodrivmedel i den reduktionspliktiga delen. På så vis kan man sänka priset på höginblandat 
drivmedel (som ju då måste beskattas) och ta ut kostnaden på bensin och/eller diesel. Detta är en 
slags korssubvention som är mycket ovanlig i drivmedelsbranschen (Tamm, 2020).  
 
Men det finns problem med en sådan modell för de bolag som bara säljer höginblandade 
biodrivmedel och inte har vanlig bensin och diesel att korssubventionera med. Även om Sverige 
skulle få fortsatt skattebefrielse för höginbladade kommer den återigen att vara tidsbegränsad och 
frågan dyker upp igen när nästa tidsfrist går ut (Tamm, 2020). Biogas som framtida fordonsbränsle 
är också osäkert i och med osäkerheten kring skattebefrielsen. Biogasen får också problem om den 
inte får fortsatt statsstödsgodkännande av EU (Tamm, 2020).  
 
Fördelen med flytande biobränslen är att de ofta kan användas direkt i delar av den befintliga 
fordonsflottan. Behovet av biodrivmedel och biobränsle ser inte ut att minska den närmaste tiden, 
men det är osäkert hur stor transportsektorns användning kommer att bli. Skulle takten i 
elektrifieringen bli låg ökar behovet av biodrivmedel och kan bli en del av lösningen för att klara 
klimatmålen. Idag finns infrastruktur för alternativa drivmedel men mer krävs för att möta 
framtida behov om biobränslena får en större roll i transportsektorn (IVA, 2019).   

Vätgas 
Intresset för vätgas var stort under en period men har sedan tappat kraft. Eventuellt har intressets 
ökat igen och då särskilt för tunga fordon, intresset verkar vara störst i Japan och övriga Asien, och 
där även för personbilar (Grahn M. , 2020). Vätgas kan framställas genom elektrolys av vatten eller 
ångreformering av metan (bio- eller naturgas), ammoniak eller metanol. Framförallt planeras 
vätgas att användas i bränsleceller. Bränslecellens verkningsgrad ligger på cirka 50–60 procent och 
elektrolysen på cirka 70 procent. Detta blir cirka 35–40 procents verkningsgrad över båda stegen 
(Nikoleris & Nilsson, 2013).   
 
Fördelen med vätgas jämfört med batterier är färre dyra och skadliga metaller i produktionen, och 
att elnätet inte behöver uppgraderas som vid storskalig elektrifiering. När vätgasen enbart 
tillverkas av förnybar el kommer utsläppen att minska, samtidigt kan en elbils miljöpåverkan 
minska med ny batteriteknik och återvinning. Men vätgas kan inte tankas hemma och utsläpp sker 
under drivmedelstillverkningen.  
 
I Mariestad finns världens första off-grid-vätgasstation som får energin enbart från solceller, och 
alltså inte är kopplad till resten av elnätet (off-grid). Det krävs omfattande investeringar för att 
bygga ut infrastrukturen för vätgasbilar med off-grid teknik för att kunna täcka en betydande del 
av flottan. Stationen kan producera cirka 4000 kilo vätgas per år, vilket räcker för ungefär 40 000 
mils körning. Solpanelerna tar upp en yta på 1500 kvadratmeter (Vätgas Sverige, 2019).  
 
Många företag analyserar vätgasdrift men en dyr tankinfrastrukturen talar emot (Ahlquist, 2020). 
På Västtrafik i Göteborg är man skeptiska till vätgas. Vätgas har testats på bussar i Norge och anses 
inte tillförlitliga, även de bussar som testats är av prototypmodell (Björk, 2020). Inom akademin 
tror man däremot att vätgas kan få ett genombrott som fordonsbränsle (Karlström, 2020) (Grahn 
M. , 2020).  
 
I ett EU- direktivet 2014/94/EU beskrivs utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. EU-
medlemsstaterna ska utveckla nationella politiska ramverk för marknadsutveckling av alternativa 
bränslen och infrastrukturen. Gemensamma tekniska specifikationer för laddning och tankning av 



 Rapport C 476 -   Trafikanalys 
  

 

21 

stationer ska bana väg för anpassad konsumentinformation om alternativa bränslen, och en tydlig 
metod för prisjämförelse.  
 
År 2025 ska en kartläggning finnas av lämplig täckning av tankningsställen för vätgas (EU, 2014). 
Ett samarbete för att bygga ut vätgasinfrastrukturen i Sverige kallat "Nordic Hydrogen Corridor" 
ska bygga åtta vätgasstationer och få ut 100 vätgasbilar (bränslecell) på svenska vägar. Projektet 
ska också bygga en anläggning för framställning av vätgas med elektrolys av förnybar el. 
Samarbetet är mellan Vätgas Sverige, Everfuel, Hyundai, Statkraft och Toyota. 40 kommuner och 
städer i Sverige har visat intresse för vätgasbaserade transporter (Vätgas Sverige, 2018). 
  
Vätgasens situation i Sverige idag är följande: 
 
● Obefintligt distributionsnät 
● Kan växa om det blir en del av ett framtida elsystem med lönsamhet i att konvertera  

(överskotts)el till vätgas lokalt. Bränslet kan då bli billigt, men lagring kan å andra 
sidan fördyra. 

● Bränslecellsteknik har potential att bli en attraktiv lösning, särskilt lokala och regionala 
godstransporter, (enklare bränsledistribution) 

● Eventuellt i kombination med el/batterier som räckviddsförlängare (= mindre batterier). 
 
Fördelar med vätgas är att den kan framställas från el, kostnaden kan eventuellt vara lägre än för 
andra bränslen. Nackdelar innefattar osäkerhet med ”hela kedjan”, kommer innebära stora 
investeringar och låg energieffektivitet inte ger samma drivkraft som för elväg och 
batterilösningar. Kostnadsaspekterna för produktion och distribution blir avgörande. Vätgasens 
roll i framtiden är mycket svårbedömt, har sannolikt en mindre roll än andra elbaserade lösningar 
och biobränslen (IVL, 2019).  

Elektrobränsle 
Elektrobränslen är ett samlingsnamn för syntetiska bränslen som framställs från el. Med en större 
andel förnyelsebara elenergikällor kan det bli nödvändigt att lagra överskottsel som inte har 
kunnat användas direkt i en annan bränsleform. Möjligheter finns att framställa flytande eller 
gasformiga drivmedel och elektrobränslen kan utgöra ett alternativ till biobaserade drivmedel som 
kan eventuellt ge bättre miljöprestanda. Det är svårt att bedöma förutsättningarna för 
elektrobränslen att bli konkurrenskraftiga. De tekniska processerna som behövs för elektrobränslen 
finns redan i dag men mycket teknikutveckling återstår och en kedja av nya aktörer och drivkrafter 
behöver samverka. Elektrobränslen kan sannolikt inte bli ett storskaligt alternativ inom den 
tidsperiod som Sverige har mål om att kraftigt minska klimatpåverkan från vägtrafik (IVL, 2019). 

Elektrifiering 

Allmänt 
Elektrifieringen av transportsektorn går snabbare än många tidigare prognoser angivit, men för att 
nå klimatmålet till år 2030 och för Sverige att bli fossilfritt senast till 2045 krävs ytterligare åtgärder 
(Klimatpolitiska rådet, 2019). 
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Regeringen föreslår (december 2019) att det tillsätts en elektrifieringskommission som ska 
påskynda arbetet med elektrifieringen av transportsektorn som ska bidra till att påskynda 
investeringar. Dessa kan handla om olika typer av elvägar och laddinfrastruktur för ellastbilar. 
Arbetet ska resultera i en nationell strategi för elektrifiering där dess betydelse för ett 
fossilberoende i transportsektorn tydliggörs (Regeringen, 2019). Elektrifiering av vägtransporter 
bedöms av IVA kunna genomföras i stor skala fram till år 2045, och kunna tillämpas på alla 
fordonsslag men i olika tidsperspektiv (IVA, 2019). Två tredjedelar av trafikarbetet med lastbilar 
har potential att utföras på elvägar år 2030 vilket innebär en sänkning av energianvändningen med 
10 TWh (WSP, 2013). Vid antagande om 2 miljoner laddbara bilar (som ersatt bilar med 
förbränningsmotor) och tunga fordon (inklusive bussar) som använder cirka 4 TWh, så uppskattas 
elektrifieringen till ett extra elbehov på 5–10 TWh år 2030 (IVA, 2019).  

EU- lagstiftningen i kombination med utvecklingen i Kina, Japan och Kalifornien har lett till en 
kraftfull satsning på elektrifiering av nya personbilar och utbudet av fordon ökar mycket snabbt 
även i Sverige (IVA, 2019).  

För personbilstrafikens laddmöjligheter finns fortfarande stora osäkerheter kring vilka 
laddmöjligheter som kommer att finnas i hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och 
samfälligheter (Klimatpolitiska rådet, 2019). Baksidan av hemmaladdningen av elbilar är att den 
ställer högre krav på fasta installationer i bostaden, som kan behöva uppgraderas. Brandskydds-
föreningen avråder laddning i vanliga uttag vilket i värsta fall kan orsaka en brand 
(Brandskyddsföreningen, 2019) 
   
Den tunga godstrafiken upplever osäkerhet om teknikval och om koordineringen mellan Svenska 
kraftnät och regionala och lokala elnätsbolag, liksom vilken roll staten kommer att ta när det gäller 
elektrifiering av de stora godstrafikstråken (Klimatpolitiska rådet, 2019).   

I och med den kraftiga elektrifieringstrenden har Volvo lagt ner forskningen på 
förbränningsmotorteknik på Chalmers. Fordonstillverkarna har mycket ambitiösa mål vad gäller 
elektrifiering av den nya fordonsflottan (Karlström, 2020).      

Batterier 
Batterikostnaderna i EU:s Referenscenario 2016 är mer optimistiska än i motsvarande 
referensscenario 2013 och når 320–360 $/kWh för laddbara fordon år 2030 och 270–295 $/kWh år 
2050 (EU, 2016). 

Det pågår en debatt om elbilsbatteriernas totala klimatutsläpp över en livscykel. Nya, större, 
batterifabriker kan antas vara mer energieffektiva och därmed släpps mindre koldioxid ut vid 
batteritillverkningen. Energiåtgången för att producera mer moderna batterier (NMC 811) än de 
nuvarande (NMC 111) kommer sjunka med cirka 7 procent och den totala klimatpåverkan med 
cirka 14 procent. Den viktigaste faktorn för batteriernas växthusgasutsläpp vid produktion är 
emellertid den fossilfria andelen i energikällorna som används i produktionen (Dahllöf, Romare, & 
Wu, 2019).  
 
Fram till idag har mycket få batterier från bilar och bussar samlats in. Angående vikten på 
batterierna som nått slutet av sin livslängd dominerar bil- och bussbatterier trots att antalet 
cykelbatterier är stort. Batteriernas livslängd uppskattas numera till 14 år för bilar. De är antingen 
slut samtidigt som bilen skrotas eller så kan viss kapacitet finnas kvar för annan användning, så 
kallad ”second life” (Dahllöf, Romare, & Wu, 2019). 
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Storskalig återvinning sker i Kina tack vare stora mängder begagnade batterier och stor 
batteriproduktion. Återvinning sker också i Europa och kobolt, nickel och koppar återvinns med 
relativt hög effektivitet. I Europa återvinns litium ännu inte till batterikvalitet av kostnadsskäl, 
relativt lågt råvarupris och låga volymer batterier. Grafiten återvinns inte heller (Dahllöf, Romare, 
& Wu, 2019). 
 
Krav på batteriproduktion innebär större efterfrågan på nya material inom fordonssektorn.  
Efterfrågan på kobolt och litium förväntas öka avsevärt till år 2030. Katodkemikalier påverkar 
betydligt känsligheten för efterfrågan på metaller, särskilt kobolt, och produktionen av dessa 
metaller behöver skalas upp. Problem förknippade med råvaruförsörjningen av batterier berör 
produktionsökningen, miljöpåverkan och sociala frågor (IEA, 2019). 

Brandskyddsföreningen har identifierat nya risker som kommer med bilar som drivs av 
litiumjonbatterier (Brandskyddsföreningen, 2019), några av dessa är; 

• Vid en kollision drabbas batteriet av så kallad termisk rusning, och den mycket giftiga 
gasen vätefluorid utvecklas.  

• Batteriet kan även återantända långt efter att branden är släckt. Vid en enda elbilsolycka 
kan 100 000 personer komma i kontakt med den på olika sätt. 

• Vid losstagning på en olycksplats med en elbil kan saxen inte kan sättas i bottenplattan. 
Eftersom en elbil kan börja brinna igen långt efter att branden är släckt måste bärgaren 
också veta att fordonet ska föras till en karantänplats. 

Elvägar  
Med elvägar brukar avses en infrastruktur där en strömförande ledning kan mata tillräcklig effekt 
till fordon direkt på vägbanan. Om elvägar i framtiden slår igenom kommer det kraftigt minska 
behovet av andra bränslen och batterier. Sannolikt kommer aldrig ”alla” vägar försörjas med 
direktmatad el, vilket gör att fordonen ändå måste ha ett mindre batteri eller också en annan 
drivlina med annat bränsle för att kunna nå sin destination. Elvägar innebär en stor investering i 
byggfasen till följd av anläggning av själva ledningen och frammatning av el, men också för att 
höja nätkapaciteten över större geografiska områden. Utbyggnaden av eldistributionen uppskattas 
till cirka 15–30 miljoner kronor/motorvägs-kilometer i en studie (IVL, 2019). Skulle utvecklingen gå 
mer mot fler och större batterier måste dessa ändå ladda under färden vilket också innebär 
betydande investeringar ifråga om utbyggd nätkapacitet.  

Elvägar brukar delas in i följande kategorier: 

● Luftledning över fordon (konduktion)   
● Överföring i kontaktskena i marknivå (konduktion)  
● Kontaktlös överföring från ledning under vägbanan (induktion) 

 
Produktutbud och volymer av fordon med elmotorer förväntas öka kraftigt fram till 2025 i takt 
med sjunkande batteripriser samt nya regelverk. Den fulla effekten av elektrifiering beräknas ta tid 
på grund av begränsningar i nätkapacitet, nyckelkomponenter och en långsam utfasning av 
befintliga flottor. Utbyggnad av laddinfrastruktur kräver därför tidig planering och lång 
framförhållning (IVA, 2019). 
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Framtida mobilitetstjänster 

Bakgrund 
Med mobilitetstjänster menas ”en tjänst eller teknologi som ger dig tillgång till mobilitet – utan att äga 
fordonet” (SKR, 2020). Exempel på mobilitetstjänster är (el-)cykeldelning/ privat bildelning/ 
bilpooler/ samåkningstjänster/ mopedtaxitjänster/ kombinerad: Mobility as a service (MaaS) 
 
Transportsektorn har underutnyttjade resurser med stora ekonomiska värden. En svensk bil 
används cirka 3 procent av tiden, med beläggningen inräknad blir kapacitetsutnyttjandet cirka 0, 
72 procent. Utmaningen för att höja kapacitetsutnyttjandet är att stora beteendeförändringar krävs 
för ett genombrott, och den avgörande faktorn är tilliten till de nya transporttjänsterna i 
kombination med att kostnaden för att köra och äga egen bil. Väldokumenterade erfarenheter och 
forskning finns till exempel gällande att pris och tillgång på parkering har stor påverkan på 
färdmedelsval (Usterud et al., 2014).   
 
Kollektivtrafik är den viktigaste typen av delad mobilitet. I Stockholms utförs cirka 50 procent av 
personresorna med kollektivtrafik, och i de andra storstadslänen ligger andelen på 25–30 procent. I 
de flesta andra är andelen mycket lägre, cirka 10–15 procent (WSP, 2016).  

Effekter av implementerade mobilitetstjänster 
Det viktigaste effekterna man vill uppnå med implementerade mobilitettjänster är följande: 

● Minskat privat bilinnehav: tillgång till bil utan ägande, lägre kostnader men sämre 
tillgänglighet. 

● Ökad tillgång till bil: de som inte har egen bil, hushåll med upptagen bil eller de utan 
körkort. 

● Färre personbilar i fordonsparken: färre fordon krävs för samma transportarbete 
● Mer optimal bilstorleksanvändning: fordonstyp används som mer passar ärendet, istället 

för att fordon innehas som behövs för den mest krävande resan (som bara utförs ibland) 
● Miljöeffektivare personbilsflotta: fordonen åker fler mil per år och gör det mer 

ekonomiskt att investera i nyare bilar som har en högre investeringskostnad men en lägre 
driftskostnad.  

● Ökat resande med gång, cykel och kollektivtrafik: överflyttning till dessa transportsätt 
följer av minskat bilinnehav och jämnar ut konkurrensen mellan bil och kollektivtrafik. 
 

Hur snabbt tjänstefieringen av transportsektorn går beror främst på följande faktorer (WSP, 2019), 
(SKR, 2020): 

● Offentliga aktörers styrning och incitament. 
● Hur snabbt beteendeförändringarna sker. 
● Teknikutveckling och affärsmodeller: Hur snabbt fordonsindustrin kan utnyttja data i 

tjänstefieringen. Här avses till exempel AI och automation för att effektivisera 
bildelningen.  

● I förhållande till flottans utveckling är det främst ägarstrukturer som påverkas. 
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I diagrammen nedan visas utvecklingen av antalet bilpoolsanvändare och antal bilpoolsbilar i 
Sverige. Antalet bilpoolsanvändare ökar snabbare än antalet bilar vilket kan tyda på en ett högre 
utnyttjande, något som emellertid inte är säkert eftersom det också beror på hur ofta användarna 
använder tjänsten.     
 

 
Figur 2. Antal bilpoolsanvändare i Sverige under åren 2011–2018 (Miljöbarometern, 2019). 

 

 
Figur 3. Antal bilpoolsbilar i Sverige under åren 2011–2018 (Miljöbarometern, 2019). 

 
Bilpoolsbilar och hyrbilar utgör enbart cirka 1 procent av flottan tillsammans. Utveckling de 
närmaste åren är dock osäker till följd av den dominerande aktörens Sunfleets övergång till ”M” 
och hur priser, tillgång på bilmodeller och marknaden kommer att påverkas.  

Bedömning år 2030: 

1. Inga tydliga signaler att det sker ett genombrott före år 2030, men tjänster som inte kräver 
stora investeringar kan gå snabbt, till exempel elsparkcyklar (Sadler, 2019). 

2. Det finns tecken på att en förändring de senaste 2–4 åren, men stora osäkerheter om hur 
det påverkar flottan till år 2030. 

3. Effekten fram till år 2030 av nya mobilitetstjänster kan var så liten som 0,1 procent av det 
totala resandet i personkilometer (WSP, 2019). 

4. Trögheten i utvecklingen beror delvis på att lagstiftningen inte gynnar dessa tjänster och 
styrmedel saknas (skatter kring delade bilar, bilpoolsbilar ej undantagna etcetera. På 
kommunal nivå krävs prioriterad planering, och en förbättrad attraktivitet jämfört med att 
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äga privat bil). I april år 2020 kommer emellertid Bilpoolsutredningen presentera förslag 
om hur bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster ska kunna främjas (Regeringskansliet, 
2019).  

Scenarier för mobilitetstjänster 
Hur mobilitetstjänster kan påverka den svenska fordonsflottan i framtiden kan beskrivas i olika 
scenarier. I en studie av Sveriges kommuner och Regioner (2020) utvecklades fyra olika scenarier 
för delad mobilitet som baseras på olika utvecklingsinriktningar som kan beskrivas i två 
dimensioner; grad av förändring respektive förändringshastighet. Många tekniska och 
beteendemässiga förutsättningar kommer vara desamma över hela Sverige men det kommer också 
finnas stora skillnader beroende på geografiskt läge, region, storlek på stad och skillnader inom 
varje kommun (SKR, 2020). Detta illustreras i bilden nedan;  

 
Figur 4. Överblick över scenarier för hur mobilitetstjänster utvecklas i framtiden (SKR, 2019). 
 
Nedan ges en mer utförlig beskrivningen av scenarierna: 
 
Ta låg risk steg: Tjänstebaserade transportlösningar vinner mark men oklarheter kring 
affärsmodeller och social acceptans har gjort att det endast förekommer i mindre skala i städer. En 
preliminär bedömning är att detta scenario kan vara det mest sannolika till år 2030.   
  
Leva i två världar: Teknikutveckling och beteende har blivit fragmenterat. Tjänstifieringen har 
slagit igenom stort i urbana och områden, men parallellt finns de som knappt hört talas om dessa 
tjänster eller vet hur man använder dem. En preliminär bedömning är att detta scenario kan vara 
det mest sannolika till år 2050.    
 
Bygg agilitet: Nya typer av transporttjänster tar sig snabbt in på marknaden, några försvinner lika 
snabbt. Systemen påverkar inte samhället i stort.  
 

2050? 

2030? 
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Ta stora kliv: Ägandet av bil har minskat och tjänste- och delningsekonomin har ökat kraftigt. 
Mycket dyrt med parkering och att ta sig fram i egen bil. Samtidigt är det i vissa kretsar status att 
ha sin egen självkörande bil. 

Styrmedel för förändrade mobilitetstjänster 
Det kommer krävas stora förändringar i styrmedel för att få till högre hastighet på utvecklingen. 
När styrmedel analyseras med avseende på förändrade mobilitetstjänster så kan följande slutsatser 
dras  

● Det finns idag inga explicita styrmedel som riktas mot delade mobilitetstjänster (Laine et 
al. , 2018). 

● Olika styrmedels påverkan på mobilitetstjänster är ett outforskat område, det finns inte 
uppföljningar om styrmedel genererar ”rätt” effekter (Wallsten et al., 2019).  

● Tänkbara styrmedel handlar om att främst öka kostnaderna av att äga egen bil; till exempel 
genom fordonsskatter, trängselskatter, och parkeringsavgifter. Bilpoolsutredningen 
kommer dock i direktiven att utreda om det ör möjligt att sänka momsen för 
bilpoolstjänster. I den kommunala planeringen är främst parkeringsåtgärder ett viktigt 
styrmedel (Regeringskansliet, 2018).  

Sammanfattade slutsatser 
Följande slutsatser har dragits om framtida mobilitetstjänster påverkan på fordonsflottan: 
 

● Antalet mobilitetstjänster ökar, särskilt bilpoolsanvändare ökar relativt snabbt (osäkerhet 
kring marknaden, eventuellt prishöjningar). 

● Delade fordon utgör en marginell del av den totala vägfordonsflottan. 
● Utvecklingen kan gå både snabbt och långsamt. Många samverkande faktorer, första 

skedet att ske i större städer. Mindre tätorter och glesare områden där kommer vara 
beroende av samordnade insatser för att överkomma utmaningen om affärsmodeller.    

● Genomslaget är beroende av hur offentliga aktörer styr. Påverkan på vägfordonsflottan 
kommer avgöras av hur offentliga aktörer väljer att agera och vilka styrmedel som 
kommer premieras på kommunal och statlig nivå. 

 
 

Stad-land aspekten 
Det påstås ofta att det sker en urbanisering i Sverige, vilket är sant enligt vissa definitioner. 
Tätorterna växer i absolut mening och relativt hela Sveriges befolkning på grund av invandring, 
men det är inte säkert att mindre tätorter eller glesbygd minskar i antal. Idag är det i första hand 
”kranskommunerna” till storstadskommunerna som växer (Mäklarhuset, 2019).  

En fråga är om folkomflyttningar eller förändrade relationer mellan befolkningen mellan olika 
delar av landet kommer påverka antalet personbilar. En dataanalys av befolkning, bilinnehav och 
bränsleteknik i personbilar mellan olika typer av kommuner har därför gjorts i projektet. 
Indelningen byggde på om de studerade kommunerna var storstad/tätort/landsbygd och om 
kommunerna var nära eller avlägset belägna en större stad. Resultatet visade att bilinnehavet 
visserligen skiljer sig betydligt mellan storstadskommuner (0,38 bilar/capita) och 
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landsbygdskommuner (ca 0,6 bilar/capita). Samtidigt så hade täta kommuner nära en större stad, 
vilket omfattar kranskommunerna, hela 0,5 bilar/capita3.  
 
Dagens flyttströmmar går åt olika håll och befolkningen fortsätter växa, samtidigt som 
bilinnehavet kan minska något i framtiden till följd av förändradexempelvis parkeringspolitik, 
effektivare kollektivtrafik och mer bildelning. Den sammantagna bedömningen är att dessa 
aspekter inte påverkar fordonsflottans storlek i någon större omfattning till år 2030. 
 
Sverige är ett generellt glesbefolkat land och investeringar i till exempel laddinfrastruktur blir dyra 
vilket gör att efterfrågad laddinfrastruktur inte kan byggas ut överallt på kommersiella grunder. 
Laddstationerna i glesbygd används mindre och gör därmed samhällsekonomiskt mindre 
klimatnytta. Snabbladdare behövs ändå för att elbilsgenombrott i glesbygden. Andelen 
laddpunkter per invånare skiljer sig avsevärt mellan olika delar av Sverige, men det verkar vid en 
enkel analys inte finnas något direkt samband med om det är en storstadsregion eller inte. I 
jämförelse med befolkning ligger Jämtland, Härjedalen och Gotland högst medan Norrbotten, 
Örebro och Uppsala ligger lägst (PowerCircle, 2019). Att räkna per invånare är emellertid vanskligt 
eftersom det i första hand är avstånden som är det relevanta.  

De flesta laddbara personbilar finns idag fortfarande i storstadskommunerna (ca 60 procent) och 
kranskommuner (ca 25 procent). Endast 15 procent finns i övriga kommunkategorier. Detta 
bedöms emellertid att jämna ut sig i framtiden med ett större genombrott av laddbara bilar i andra 
delar av landet samtidigt som laddinfrastrukturen i allmänhet bedöms som god. Bedömningen till 
år 2030 är att inte heller detta nämnvärt kommer att påverka utvecklingen av personbilsflottans 
sammansättning av bränsletekniker.    

Bedömning av flottans storlek år 
2030 

Allmänt 
Transportnäringen i Sverige sysselsätter cirka 300 000 personer vilket är cirka 6 procent av den 
totala sysselsättningen i Sverige. Bidraget till BNP är ungefär i samma storlek (5,2 procent) (HUI 
Research, 2017). Det finns ett starkt samband mellan handel och godstransporter i Sverige och 
transportsektorn har utvecklats parallellt med den övriga utvecklingen inom svensk industri och 
samhälle under lång tid. Under de senaste åren har transportsektorn genomgått förändringar som 
är en följd av framförallt teknisk utveckling i flera sektorer. De tydligaste trenderna för tillfället är 
e-handel, effektivisering av transportkedjan samt överflyttning mellan trafikslag för bättre 
utnyttjande av spårtrafik och sjöfart (IVA, 2019).  

Drivkrafter bakom transportarbetet är huvudsakligen demografiska och ekonomiska, det vill säga 
industrins och tjänstesektorns efterfrågan och befolkningsökningen. Nuvarande invånarantal på 

                                                           

3 Fordon 2018, Trafikanalys. 
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drygt 10 miljoner förväntas öka till cirka 11 miljoner år 2030 och 11,7 miljoner år 2045, varav cirka 
90 procent bor i tätorter4, dock av mycket varierande storlek (SCB, 2019).   
 
Körsträckan totalt sett med personbil har varit nästan konstant under åren 2006–2018, samtidigt 
som kollektivtrafikresandet bara ökat marginellt. I Storstadslänen har körsträckorna ändå minskat 
något, vilket tyder på att det har skett en viss överflyttning till andra reseslag i städer (Gröna 
bilister, 2019). 
 
Utvecklingen för godstransporter den senaste 20-årsperioden har varit relativt stabil medan 
personresorna har ökat. Övervägande delen av godstransportarbetet går på väg (67 procent), och 
för persontransport dominerar vägtrafiken ännu mer (87 procent). Tillväxttakten för inrikes 
transportarbete uppskattas till 1,8 procent per år fram till 2040 enligt Trafikverkets reviderade 
basprognos (Trafikverket, 2018). 
 
Automatisering av fordon kan påverka den tunga flottan och diskussioner pågår i branschen, ett 
exempel är Volvos lastbil Vera (Karlström, 2020). Många pågående infrastrukturprojekt kan 
emellertid påverka så att fler tyngre fordon behövs till år 2030, det ser man till exempel i 
Stockholm (Sunnerstedt, 2020). 
 
Utbudet för bussar riktar in sig på längre bussar, åtminstone utifrån ett treårsperspektiv. Större 
bussar och BRT5-system är troliga i framtiden eftersom längre fordon behövs utan fler 
fordonsrörelser, men de kräver mer infrastruktur vilket kan leda till färre fordon (Björk, 2020).  

EU Referensscenario 2016 
EU ger ut ett så kallat referensscenario, "EU Reference Scenario 2016" som fokuserar på 
energisystem, transporter och klimatutsläpp, och interaktionen med politiken. Det senaste 
scenariot publicerades 2016 och tidshorisonten är till 2050 och inkluderar alla EU28-medlemsstater 
med specifika data. Referensscenariot fungerar som ett riktmärke för aktuell politik och 
marknadstrender och ger information till framtida beslutsfattande. Scenariot innehåller detaljerade 
prognoser för utvecklingen av hela transportsektorn som transportaktivitet, transportmedel, 
energiförbrukning, utsläpp, flottans utveckling, ny teknik och alternativa bränslen. 
Referensscenariot särskiljer laddhybrider och elbilar och både för person- och varutransporter 
(lätta nyttofordon) (EU, 2016).  

För utvecklingen i hela unionen så växer transportsektorn i EU:s referensscenario betydande fram 
till år 2030, främst orsakad av den antagna ekonomiska utvecklingen. Trenderna gäller både för 
person- och godstransporter men gods växer snabbare och efterliknar mer den ekonomiska 
utvecklingen (BNP). Godstrafiken visar i scenariot en stark korrelation med BNP-tillväxten fram 
till år 2030.  

Persontransportaktiviteten fortsätter att växa efter år 2030, men långsammare eftersom 
befolkningsutvecklingen kommer att plana ut cirka 2040, vilket innebär en mättnadseffekt. 
Personbilar på väg fortsätter dominera persontransporterna (räknat som personkilometer) även om 
andelen sjunker långsamt från 73 procent år 2010 till 70 procent år 2030 och 67 procent år 2050. 

                                                           

4 En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare.  
5 BRT = Bus Rapid Transit, långa bussar som går snabbt och effektivt på egna banor ovan mark.  
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Efter år 2030 bidrar svagare tillväxt till en långsammare ökning av godstransporterna, cirka 15 
procent under åren 2020–2030 och 25 procent till 2050 (räknat som tonkilometer) (EU, 2016).    

Energieffektiviteten antas förbättras avsevärt för persontransporter, 17 procent till 2020, 29 procent 
till år 2030 och 36 procent till 2050, relativt 2010. Motsvarande siffror för gods är 9 procent, 17 
procent och 23 procent. Utvecklingen antas drivas av krav på koldioxidutsläpp för personbilar och 
lätta lastbilar. Förbättringar i effektiviteten för tunga fordon blir tydligare i längre tidsperspektiv 
på grund av att flottan byts ut långsammare (EU, 2016). 

Prognoser av befolkning och ekonomi 
I diagrammen nedan visas befolkningsutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen (BNP) över 
längre tidperioder. Befolkningsutvecklingen sträcker sig från 1970 till idag och med SCB:s prognos 
fram till 2050. Även den årliga befolkningstillväxten (procent) visas som en grå kurva.  

Den ekonomiska utvecklingen visas i ett kortare tidsperspektiv och sträcker sig från 1990 till idag 
och med Konjunkturinstitutets prognos fram till år 2022 följt av prognosen i EU:s Referensscenario 
2016 fram till år 2030.     

 
Figur 5. Till vänster visas Sveriges befolkningsutveckling från åren 1970–2019 med prognos till år 

2050 (SCB). Till höger visas Sveriges ekonomiska utveckling från åren 1990–2019, med 
prognos fram till år 2030 (Konjunkturinstitutet + EU:s Referensscenario 2016).   

 

Prognoserna i diagrammen har använts som jämförelsedata vid bedömning av den framtida 
utvecklingen av fordonsflottan som presenteras i nästa avsnitt. 

Beräkningsmetoder för flottan år 2030 
Fordonsflottornas storlekar till år 2030 (för de fyra huvudkategorierna) har bedömts genom att 
göra framskrivningar av flottornas utveckling med två olika beräkningsmetoder och fyra olika 
jämförelseparametrar.  

 De fyra jämförelseparametrarna är följande: 

1. Befolkning totalt (b-tot),  
2. Ekonomi (BNP) 
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3. Sysselsättning (Sys)  
4. Trafikarbete (TA) 

De två beräkningsmetoderna som använts är dels att beräkna trenden under de senaste tio åren 
(trend), och dels att ta medelvärdet av de senaste 5 åren (5å). Att trendmetoden spänner över 
längre tid motiveras med att det krävs en längre period för att urskilja en trend. De två 
beräkningsmetoderna förklaras nedan:  

Trendberäkningarna gjordes i följande steg: 

1. Kvoter av antal fordon och varje jämförelseparameter beräknas för de senaste tio åren.  
2. Olika trendlinjer appliceras på serien av kvoter, där trenden med det högsta R2-värden 

(korrelationen) väljs. 
3. Antalet fordon i framtiden beräknas genom att trendkurvan multipliceras med 

prognosvärdena för varje parameter. 
 
Fem årsberäkningen gjordes i följande steg: 
 
1. Kvoter av antal fordon och varje jämförelseparameter beräknas för de sista fem åren.  
2. Medelvärde tas av kvoterna för de sista fem åren 
3. Antalet fordon i framtiden beräknas genom att medelvärdet multipliceras med 

prognosvärdena för varje parameter 
 
I figuren nedan visas metoden för trendberäkningen, punkterna är kvoten mellan antalet fordon 
och jämförelseparametern. De framtida värdena beräknas genom att trendkurvan (ekvationen) 
dras ut till år 2030, och därefter multipliceras med jämförelseparametern för att få antal fordon.  
 

 
Figur 6. Presentation av beräkningsmetoden med 10 års-trend (exempel).  

 

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
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Resultatbedömningar 

Personbilar 
Resultatet av framskrivningarna presenteras i diagrammet nedan. Den svarta punkten visar IVL:s 
bedömning av personbilsflottan storlek år 2030.   
 

  
Figur 7. Prognosutfall för personbilsflottan år 2030.  

 
Antalet personbilar i trafik vid årsskiftet 2018/2019 uppgick till cirka 5 miljoner varav nästan 80 
procent ägdes av privatpersoner Varje år nyregistreras cirka 350 000 personbilar och livslängden 
ligger i genomsnitt på 17 år. Tjänstebilar utgör cirka 30 procent av nybilsförsäljningen 
(Trafikanalys, 2019). Många personbilar går på export och, det är en stor efterfrågan från Finland 
och Östeuropa och även till Norge. Till Norge kommer exporten förmodligen minska när 
subventionerna där minskar. Många gasbilar exporteras till Tyskland. Exporten kommer att pågå 
så länge som efterfrågan i dessa länder är större än i Sverige. Den svaga kronan påverkar också 
(Ahlquist, 2020).  
 
Befolkningsutvecklingen bedöms vara ”dämpad” och följa SCB:s prognos väl. Inga stora 
förändringar av resvanor bedöms ske. En svag urbaniseringen antas fortsätta som påverkar 
fordonsflottan marginellt. Självkörande bilar kommer inte finnas år 2030 i någon väsentlig 
omfattning och påverkar inte. Reduktionsplikt kan medföra att bränslepriserna höjs vilket kan 
påverka personbilsflottans utveckling nedåt. 
 
Att fler köper laddbara bilar kan eventuellt öka bilinnehavet. De som köper laddbara bilar är 
fortfarande män med hög utbildning och inkomst som lever i urbana områden. Laddhybrider väljs 
oftare i hushåll som bara har en bil medan elbilar oftare finns i hushåll med två bilar där en har 
förbränningsmotor (IEA, 2018). 
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Bedömningen blir att personbilsflottan kommer följa sysselsättningen, vars prognoser ligger mitt i 
prognosspannet och i linje med nuvarande utveckling, cirka 5,5 miljoner fordon. Denna 
bedömning ligger nära flera andra prognoser.  

Lätta lastbilar 
Resultatet av framskrivningarna presenteras i diagrammet nedan. Den svarta punkten visar IVL:s 
bedömning av lätta lastbilsflottans storlek år 2030.   
 

 
Figur 8. Prognosutfall för lätta lastbilsflottan år 2030. 

 
Den kraftiga ökningen av lätta lastbilar under de senaste tio åren beror på ökande befolkning i 
kombination med mer varuförsäljning. Lätta lastbilar kräver enbart B-körkort och e-handeln ökar 
(Sunnerstedt, 2020).  
 
Åkerier har tidigare haft vanan att behålla lätta lastbilar under hela bilens ekonomiska livslängd. 
Detta har inneburit att vagnparkerna ofta åldrats och det har blivit många äldre fordon med sämre 
miljöklassificering. Idag ställer många upphandlingar krav på att vagnparkerna skall vara 
moderna och mindre miljöbelastande, vilket har lett till en snabbare förnyelse de lätta 
lastbilsflottorna. Detta är en förklaring till den snabba ökningen på senare år (Ahlquist, 2020). 
 
Osäkerheten är stor om antalet lätta lastbilar till år 2030 och denna fordonskategori är mer 
svårbedömd än personbilar. Ökningstakten antas bli mer modest framöver eftersom den 
hittillsvarande ökningen kan ha mättad ett inledande behov. Utvecklingen av ekonomin, 
befolkningen och sysselsättning bedöms påverkar utvecklingen mest. Bedömningen blir runt 
650 000 fordon år 2030 vilket ändå är i mitten av spannet, men i den nedre delen. Sysselsättningen 
antas ha störst påverkan, därefter befolkningen vars två scenarier spretar åt olika håll.  
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Tunga lastbilar 
Resultatet av framskrivningarna presenteras i diagrammet nedan. Den svarta punkten visar IVL:s 
bedömning av den tunga lastbilsflottan storlek år 2030.   
 

 
Figur 9. Prognosutfall för tunga lastbilsflottan år 2030. 

 
För tunga lastbilar kan nya regler för cabotage påverka efterfrågan på transporter med 
svenskregistrerade fordon. Under antagande att de nya reglerna gör att utländska lastbilar inte kan 
ta transportuppdrag i Sverige i samma omfattning, så kommer det medföra ökad efterfrågan på 
inhemska transportlösningar (Ahlquist, 2020). 
 
Den tunga lastbilskategorin är svårbedömd med tanke på att den innehåller mycket olika storlekar, 
allt från 3,5 ton till 74 ton. De olika storlekskategorierna följer helt olika logik. En bättre uppdelning 
skulle kunna vara 3,5–16 ton och över 16 ton.  
    
Bedömningen är att flottan fortsätter öka, men utvecklingen beror på i vilken utsträckning 
branschen fortsätter att använda större lastbilar. Denna bedömning utgår ifrån att de blir något fler 
till antalet och mindre i storlek. Det är de mindre segmenten som drar upp antalet. De ekonomiska 
trenderna kan antas ha avsevärd påverkan på utvecklingen. Bedömningen är cirka 95 000 tunga 
lastbilar år 2030 vilket är relativt högt, men är ändå en sänkning efter den första bedömningen som 
revideras ned något efter rekommendation från diskussion i expertpanelen.  

Bussar 
Resultatet av framskrivningarna presenteras i diagrammet nedan. Den svarta punkten visar IVL:s 
bedömning av den bussflottan storlek år 2030.   
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Figur 10. Prognosutfall för bussflottan år 2030. 

 
Antalet bussar ligger mycket stabilt med svag ökning. Inga trender eller andra omvärldsfaktorer 
pekar mot någon större förändring. Bedömningen blir cirka 16 000 år 2030.  

Bedömning av flottans 
sammansättning år 2030 

Allmänt 
För bedömningen av flottans sammansättning med avseende på bränsleteknik år 2030 hamnar som 
nämnts tidigare elektrifieringen i fokus. I detta sammanhang kan det vara intressant att betrakta 
utvecklingen i Norge. Om man jämför kurvorna för nybilsförsäljningen i Sverige och Norge så 
följer de varandra mycket väl fast med en förskjutning på fem år.  
 
Under 2019–2020 har man i Norge börjat att trappa ner de kraftiga subventionerna och 
privilegierna med att köpa och äga en elbil. Resultatet visade sig snabbt, och i december 2019 
minskade elbilsförsäljningen med 34 procent jämfört med december 2018. Andel sjönk då för tredje 
månaden i rad. I januari 2020 ökade andelen i Norge igen och uppgick till 44 procent laddbara 
personbilar i nybilsförsäljningen (jmf med 38 procent januari 2019) (Opplysningsrådet for 
veitrafikken, 2020).  
 
I Sverige var andelen laddbara cirka 30 procent för nya personbilar i januari 2020 (BILSweden, 
2020), en kraftig uppgång från 2019 års nivåer som till stor del beror på påverkan av styrmedel 
inverkan. Med detta sagt är det ingen självklarhet hur elbilsandelen kommer att utvecklas i 
nybilsförsäljningen i Sverige i framtiden.     
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Från politiskt håll kan man ändå konstatera att det finns en hög ambition att fortsätta stödja en 
stark elbilsutveckling åtminstone på personbilssidan. Enligt en undersökning med intervjuer av 
politiker genomförd av PowerCircle (2019) tycker alla intervjuade politiker att det är viktigt att 
styra utvecklingen politiskt mot laddbara fordon. Mer än 85 procent tycker att försäljningen av 
laddbara fordon bör öka och mer än 60 procent tycker att staten ska bidra till att bygga 
laddinfrastruktur (PowerCircle, 2019). 

Studier 
Inom ramen för denna utredning har ett antal studier genomförda av andra organisationer 
analyserats. Studier, inom vilka bedömningar har gjorts av den framtida flottans sammansättning. 
Denna genomgång är en av flera viktiga underlag för IVL:s egna bedömningar. Vissa av studierna 
är direkta prognoser där den framtida flottan eller nybilsförsäljning uppskattats. Andra är mer av 
scenariotyp där särskilda förutsättningar är uppställda, som till exempel hur ”måste” flottan se ut 
för att klara specifika mål. De studier som har analyserats presenteras i tabellen nedan med namn, 
år och månad för studiens publicering samt vilka fordonsslag som studerats.    
 
Tabell 2. Översikt av analyserade studier som bedömer den framtida fordonsflottan.  

Aktör Namn på studie  Bedömning År Fordonsslag6 

Trafikanalys /(Sweco)  Långtidsbedömning 2017  Prognos 2017 Alla  

 EU- Kommissionen 
 Impact Assessment light 
vehicles  Prognos EU 2017 Alla Lätta 

 ÅF 
 Översyn av Trafikverkets 
klimatscenarier 

 Scenario med 
potential 2018–03 EV (PC, LCV) 

 PowerCircle  Elbilsläget 2018  Prognos 2018–04 BEV, PHEV (PC) 

 IEA Nordic EV 
Outlook  Nordic EV Outlook 2018   Prognos 2018–10 BEV, PHEV (PC) 

 Kågesson till ESO  Klimatmål på villovägar?  Prognos 2019–06 
BEV, PHEV (PC, 
LCV, HGV) 

 IVA 
 Så klarar Sveriges 
transporter klimatmålen   Prognos 2019–06 BEV, PHEV (PC) 

 Energimyndigheten 
E1 

 Komplettering till 
kontrollstation 2019 för 
reduktionsplikten  

 Scenario med 
klimatmål 2019–10 EV (PC) 

 IVL  Transportstudien 2019  
 Scenario med    
klimatmål 2019–11 Alla PC 

 BILSweden 
 Färdplan med fokus på 
personbilar   Prognos 2019–12 EV (PC) 

                                                           

6 EV= Laddbara fordon, PC= Personbil, LCV= Lätt lastbil, BEV= Elbil, PHEV= Laddhybrid, HGV= Tung lastbil 
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Sammanfattning av studier 
De analyserade studierna skiljer sig delvis avseende antaganden och vilka fordonsslag som har 
bedömts. I allmänhet är de flesta dock mer lika varandra än olika, och det som är gemensamt för 
de flesta studierna är följande; 
  

• Ekonomiskt tillväxt på cirka 2 procent /år. 
• Prognosen utgår från att Sverige behåller sin relativa köpkraft internationellt och att 

tillverkningsvolymen kan möta efterfrågan. 
• Svenskar köper fler laddbara fordon än EU-snittet eftersom man har högre medelinkomst.  
• Stor ökning av laddbara och eldrivna personbilar under 2020-talet. 
• Prisparitet mellan laddbara personbilar och fossildrivan personbilar uppnås cirka 2025, 

räknat som total kostnad inklusive drift etcetera förmodligen tidigare. 
• Laddhybrider ökar först snabbt och minskar sedan sin andel till förmån för elbilar. 
• Mer osäker marknad för eldrivna tunga fordon. Inga prognoser för tunga laddhybrider. 
• Högre bränslepriser tenderar att göra fordon som drivs med alternativa drivmedel (tex. el) 

mer attraktiva. 

En viktig orsak till skillnaderna mellan de tidigare prognoserna 2017–2018 och de i år är att EU:s 
krav på nyregistrerade fordons utsläpp har beslutats efter att de tidigare prognoserna gjordes. 
Dessa krav förändrar kraftigt tillverkarnas nödvändiga elektrifieringstakt och försäljningen av 
laddbara fordon i Sverige ökar (Eliasson, Jonas, 2019).  
 
En mer detaljerad genomgång av studiernas innehåll finns i Bilaga 1. I diagrammet nedan visas en 
sammanfattning av studiernas bedömning av andelen laddbara fordon i flottan år 2030. Nivåerna 
är mycket ungefärliga och studierna skiljer sig hur deras bedömningar är gjorda, vissa har bedömt 
flottan år 2030 och andra nybilsförsäljningen med eller utan att redovisa utvecklingen under hela 
perioden. Vissa har angett en specifik nivå, andra har angett ett intervall. I diagrammet nedan visas 
en specifik nivå med ett streck och ett intervall med en stapel.              
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Figur 11.  Bilden sammanfattar andelen laddbara bilar i personbilsflottan år 2030 för de olika 

prognoserna som studerats i denna utredning. Nivåerna är mycket ungefärliga och vissa 
nivåer har bedömts utifrån uppskattningar av nybilsförsäljningen år 2030. Ljusröd är 
laddhybrider och mörkröda är elbilar. Stapeln anger ett bedömt intervall.   

 

Personbilar 

Underlag för bedömning 
Regeringens handlingsplan för att uppnå klimatmålen innehåller förbättringar av 
laddinfrastruktur för elfordon och utredning av stöd till konvertering av den befintliga fossildrivna 
flottan. Förslagen innehåller bland annat att man ska kunna ladda bilen via lyktstolpar och att en 
andel av platserna på nya parkeringar ska reserveras för elbilar (Regeringskansliet, 2019). 
Konvertering för personbilar anses emellertid vara osannolikt och fordonsindustrin är inte 
intresserad (Tamm, 2020).   
 
PowerCircle har genomfört intervjuer av fordonsleverantörernas inställning till elektrifiering. 
Resultatet visar att ett begränsat utbud av batterier riskerar att driva upp priset, men 
betalningsviljan i Sverige är god. Ungefär hälften av fordonstillverkarna har målår om 100 procent 
elektrifiering och oftast anges åren 2022, 2025 eller år 2030 och stora aktörer har strategier som 
klarar elektrifiering genom nya produktionsplattformar. År 2022 förväntas 34 procent av 
modellerna vara laddbara och år 2025 uppges i spannet vara 50–80 procent (PowerCircle, 2019). 
Antalet laddbara modeller på den europeiska marknaden bedöms uppgå till cirka 350 år 2025, från 
dagens nivåer på cirka 100. Cirka hälften kommer vara rena elbilar och hälften laddhybrider vilket 
är samma fördelning som idag. Modeller drivna av bränsleceller bedöms också öka till cirka 10–20 
till år 2025 samtidigt som antalet modeller som bygger på bensin- och dieselteknik fortfarande 
bedöms utgöra cirka 75 procent av den totala marknaden (Transport & Environment, 2019).  
 

EU 

Potential 
(+LCV) Scenario med 

klimatmål 
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Enligt en studie av Konjunkturinstitutet (2019) kommer tillverkarna anpassa sig till EU:s 
koldioxidkrav genom ökat utbud av laddbara bilar och minskat utbud av fossilbilar. 
Utsläppskraven stimulerar främst fordon med mycket låga specifika utsläpp. Systemet ger fördelar 
till tillverkare som redan etablerat elbilsmodeller (Konjunkturinstitutet, 2019). Sverige måste ha 
högre andel elfordon än medellandet i EU. 
 
Fokus hos konsumenterna ligger fortfarande på inköpspriset och inte den totala kostnaden. Enligt 
PowerCircle är prisparitet för totalkostnaden redan uppnådd för flera fordonssegment och bedöms 
vara uppnådd även för inköpspris år 2025. Priset beror främst på batteripriset och global 
konkurrens (PowerCircle, 2019). Dagens batterier i personbilar är tillräckliga och längre körsträcka 
efterfrågas inte (Ahlquist, 2020). Enligt forskningen minskar körbeteende som kräver stora 
batterier och laddstationerna ökar snabbt i antal (Grahn M. , 2020). De flesta bilmodeller kommer 
finnas som elbilar, men för premiummodeller är laddhybrider sannolikare. De nya reglerna om 
möjlighet för kommuner att införa miljözoner kan också påverka fordonsval och upphandlingar 
driver på (Sunnerstedt, 2020) bl.a. för Taxi där 600 bilar kör för Västtrafik och det är ännu fler i 
Stockholm (Björk, 2020).  
 
I Sverige ökar laddhybriderna just nu mer än elbilarna vilket anses följa modelltillgången där de 
helelektriska oftast är mindre. Detta beror förmodligen på att det är svårare med dubbla drivlinor i 
en mindre bil samtidigt som den relativt låga bränslekostnaden och batteriet räckvidd för dagliga 
resor ändå är tillfredställande (IEA, 2018). I Norge har utvecklingen gått åt andra hållet med allt 
högre andel rena elbilar även om den trenden eventuellt är bruten under slutet av 2019. Det är idag 
lätt för fordonstillverkarna att göra kombinationen med laddhybrid med dagens plattformar, men 
med en ny plattform för elbilar vill man inte köra på dubbla system i produktionen (Karlström, 
2020). De flesta laddbara bilar i Sverige har en bensinmotor (66 procent) utöver sin elmotor ett fåtal 
har en dieselmotor (6 procent) (PowerCircle, 2019).  
 
I EU:s referensscenario har laddhybrider en betydligt större andel än elbilar men elbilar knappar in 
under åren 2020–2025. Den antagna utvecklingen av batterikostnaderna möjliggör en kraftigare 
minskning av kostnaderna för batteribilar jämfört med annan teknik, vilket gör att marknaden 
växer särskilt i stadsområdena (EU, 2016). 

Bedömning 
En delförklaring till nedgången av elbilar i Norge kan vara att bilkunder i Nederländerna i 
november-december 2019 köpte många elbilar på grund av ändrade styrmedel. Årsskiftet med 
ändrade regler för WLTP, EU:s utsläppsgränser etcetera, spelar också in. Slutsatsen är att det kan 
vara snabba kast i försäljningssiffrorna och trenden är svår att förutse. Nationella styrmedel verkar 
också ha stor påverkan på kort sikt medan EU:s krav på koldioxidutsläpp år 2030 sätter den 
långsiktiga spelplanen.       
  
Det verkar vara en stor oklarhet om laddhybridernas varande runt år 2030. Fördelen är att batteriet 
utnyttjas bra med en laddhybrid eftersom de flesta resor är korta, samtidigt som man vid behov 
ändå har möjligheten att köra långt med förbränningsmotorn. En annan möjlighet är att det blir fler 
elbilar med små batterier som laddas ofta, för att få ner batteristorleken. Långsiktigt kan det också 
bli för dyrt med två drivlinor, då förbränningsmotorn måste servas ofta även om den används 
sällan. IVL bedömer att nybilsförsäljningen av personbilar år 2030 har följande sammansättning 
med avseende på bränsleteknik:  
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Figur 12. Bedömning av bränsletekniksammasättningen för personbilar i nybilsförsäljningen år 

2030.  

 
Motivering till bedömningen: 

● Elbilar ökar kraftigt men mer dämpat än i de mest ”optimistiska” prognoserna. 
Modellutbudet växer och är inte begränsande till år 2030. Nationella styrmedel som bonus-
malus påverkar och ökar försäljningen. Laddinfrastrukturen är god och ökar snabbt, men 
brist på laddningsmöjligheter för fordonsägare i lägenheter kan verka dämpande. Tillgång 
till kritiska metaller och batteriproduktionskapacitet kan liksom långa leveranstider dämpa 
efterfrågan.  

● Laddhybrid med bensinmotor ökar kraftigt fram till 2025 och sedan planar ökningen ut 
eller minskar något, men behåller en hög nivå. Helelektriska bilar passar inte överallt, 
osäkerheter kring effektutbud finns.   

● Biogas finns kvar och möjligen ökar något, vilket är en avspegling av modeller på 
marknaden. Utbudet på biogas är bra, biogasbranschen är aktiv och starka gasmarknader 
finns i Europa. Även tankinfrastrukturen är väl utbyggd. Bonus- malus påverkar 
förmodligen inte mer än marginellt.  

● Andelen dieselfordon i nybilsförsäljningen har gått ner sedan. Bensin minskar men 
behåller en relativt stark ställning som ”restpost”.   

● Etanolbilar behåller sin andel, men modeller behöver utvecklas och certifieras, vilket talar 
emot en betydande återkomst. Nedgången ger problem med reservdelar och andra 
tekniska aspekter. Emellertid finns tankställen, modeller och förespråkare kvar.  
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Lätta lastbilar 

Underlag för bedömning 
Lätta lastbilar utgör nästan 90 procent av alla lastbilar i trafik och 30 procent av maxlastkapaciteten 
i lastbilsflottan. De står också för 68 procent av trafikarbetet med lastbil och kör i genomsnitt 
kortare sträckor (Trafikanalys, 2017). För lätta lastbilar är det möjligt med en relativt snabb 
elektrifiering på grund av deras storlek som ligger nära personbilar. Utvecklingen drivs på en av 
koldioxidmål, legala krav och miljözonskrav i tätorter (IVA, 2019). Gasdrivna lätta lastbilar klarar 
de krav som ställs av de eventuellt kommande miljözonerna klass 2 och klass 3. För miljözon klass 
3 krävs dock euroklass 6 även för gasdrivna fordon (Transportstyrelsen, 2020).    
 
För lätta lastbilar blir nyttolasten lägre med elektrifiering eftersom batteriet väger relativt mycket 
(Thörn, 2020). Expertgruppen på workshopen trodde inte på laddhybrider för lätta lastbilar 
motiverat genom att de flesta är nyttofordon och används i verksamheter och har därmed inte tid 
att ladda. Näringen efterfrågar elbilar som klarar 25 mil eller dieselfordon och laddinfrastrukturen 
är viktigt (Ahlquist, 2020). När det gäller lätta lastbilar blir det också svårt för laddhybrider med 
dubbla drivlinor (Karlström, 2020).  

Bedömning  
IVL bedömer att nybilsförsäljningen av lätta lastbilar år 2030 har följande sammansättning med 
avseende på bränsleteknik:  

 
Figur 13. Bedömning av bränsletekniksammasättningen för lätta lastbilar i nybilsförsäljningen år 

2030. 

 
Motivering till bedömningen: 

● Laddbara ökar kraftigt, de flesta lätta lastbilar är inte mycket större än personbilar. Samma 
utveckling som personbilar kan därmed ske, men svagare på grund av betydligt svagare 
modellutbud jämfört med elbilar.  
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● Diesel minskar enligt samma skäl som personbilar, men behåller ändå en hög andel (93 
procent idag, 68 procent år 2030). EU:s utsläppskrav är starkt styrande. Reduktionsplikten 
kan påverka genom bränslepriser. Bonus-malus kommer också att påverka elbils-
introduktionen. 

● Lätta lastbilar är mest nyttofordon och kör kortare sträckor vilket talar emot laddhybrider 
som kräver tid att ladda. Bedömningen blir att det inte kommer finnas laddhybrider inom 
detta segment.  

● Gas finns kvar av samma skäl som för personbilar. 
● Bensin finns kvar på samma nivå som idag. Det är i första hand diesel som trängs undan 

av elektrifieringen.  
 

Tunga lastbilar 

Underlag för bedömning 
Regeringens har en ny handlingsplan för hur transportsektorn ska klara klimatmålen. Där anges 
att nya krav på att investeringar i transportinfrastruktur som ska ta hänsyn till klimatet ska bli 
effektiva. Handlingsplanen innefattar även att en långsiktig plan för elvägar ska tas fram 
(Regeringskansliet, 2019).  

För tunga fordon i segmentet under 7,5 ton finns redan idag ett utbud av elfordon och för 
segmentet 7,5–12 ton förväntas modellutbudet öka fram till 2025. Ellastbilar kan vara vanliga 
varudistributionsbilar på cirka 10 ton. Sådana testkörs på natten i Stockholm och hinner då med 17 
leveranser jämfört med 10 på dagen (Sunnerstedt, 2020). Det finns även medeltunga segment som 
kan köra på alternativa drivmedel (som gas) och som redan har en tillräckligt kapacitetsstark 
infrastruktur vilket tillåter ökad användning. Nyutveckling av drivlinor har främst skett inom 
flytande gas och i viss mån etanol (ED95) för tunga fordon. Tunga lastbilar i kontinuerlig drift 
förväntas kunna köra på flytande naturgas (LNG) och på sikt flytande biogas (LBG). Dessa skulle 
kunna öka till cirka 500 fordon per år eller cirka 10 procent av marknaden i Sverige från cirka 2025 
(Berger, 2019).   
 
För tunga lastbilar bör varje lastbil ha en särskild laddstation där den laddas över natten, men det 
finns också behov av extra laddning under dagen. Regionala transporter (upp till 300 km) kommer 
att kunna hanteras med ellastbilar utan stora nyttolastförluster. Av dessa transporter är väldigt få 
viktbegränsande. Med långdistanstransport (64 ton) är det däremot inte möjligt med batteribilar på 
kort/ medellång sikt. Det är fortfarande osäkert på om utvecklingen kommer att styra mot 
laddhybrider, bränsleceller, förnybara bränslen eller elvägar på lång sikt (IVL, 2019), (Berger, 2019). 

Elvägar måste användas mycket för att få samhällsekonomisk relevans, och för att få tillräckligt 
med trafikflöde måste kanske även lätta bilar inkluderas. Om tunga laddhybrider skulle slå 
igenom skulle de köra med el i staden och på annat bränsle på motorvägarna, men det är en dyr 
lösning med två drivlinor. Men användningsområdet är osäkert, de flesta transporter går till 
terminaler utanför staden och laddar sedan om och går in i mindre skåpbilar för att nå sitt mål 
(Berger, 2019).  

AB Volvo testar att köra 30 tons helelektriska lastbilar som är avsedda för regional distribution, det 
vill säga upp till 300 kilometers räckvidd. De kan gå från hamnar till logistikområden och 
möjliggör laddning under dagen (Berger, 2019). Bristen på möjligheter att ladda vid de naturliga 
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stoppen är hinder för utvecklingen. Företag måste kunna ta uppdrag i yttre förorter eller utanför 
stadsområdet. Med bättre laddningsmöjligheter för tunga lastbilar är det möjligt att minska 
batterierna och på så sätt minska kostnaderna för elektrifiering (Berger, 2019). 

Amerikanska lastbilstillverkaren Nikola har vätgasdrivna lastbilar och med både vätgas- och 
batteridrift. En batterielektrisk modell kommer att lanseras 2020 och förväntas kunna levereras till 
kunder 2021. En annan modell med bränsleceller blir tillgänglig 2023 och kommer att ha en 
räckvidd på mellan 80–120 mil beroende på last och tankas full på 15 minuter (Vätgas Sverige, 
2020).    
 
Angående drivmedel för tunga fordon är det viktigt att beakta olika storleksklasser. För segmentet 
3,5–16 ton fungerar batterier, men för de större segmenten blir elvägar eller någon annan lösning 
intressantare (Karlström, 2020). Huvudkategorin tunga lastbilar är svår att bedöma generellt 
eftersom de är en mycket bred kategori. En synpunkt från expertgruppen på workshopen var 
också att gasdrift borde delas upp i två segment, ett segment för flytande gas och ett för trycksatt 
gas (Johansson, 2020).  

Bedömning 
Om tillverkarna ska klara EU:s krav så går utvecklingen mot bränslen med färre kolatomer, vilket 
kommer att gynna användning av gas. Detta kommer emellertid inte att räcka och eldriften 
kommer snart in och tvingas fram, eventuellt också vätgas och kanske ammoniak. Viktigt att tänka 
på att EU:s mål avser tank till hjul och ingen hänsyn tas till andel förnybar energi i bränslet (Grahn 
M. , 2020). Expertgruppen på workshopen är samstämmiga i att fordonstillverkarna kommer vilja 
undvika böter för att klara kraven eftersom böterna är mycket höga. Därför är det stor sannolikhet 
att vätgas eller elvägar måste realisera innan år 2030 (Karlström, 2020).     
 
IVL bedömer att nybilsförsäljningen av tunga lastbilar år 2030 har följande sammansättning med 
avseende på bränsleteknik:  

 
Figur 14. Bedömning av bränsletekniksammasättningen för tunga lastbilar i nybilsförsäljning år 

2030. 
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Motivering till bedömningen: 

● EU-lagstiftningen är ganska sträng vilket tvingar fram en omställning (utsläppskraven till 
2025/2030). 

● Laddbara lastbilar kommer men det går långsamt eftersom stora batterier krävs. Lastbils-
tillverkarna är positiva till elektrifiering, men det krävs speciella laddstationer som måste 
byggas.  

● Ellastbilarna blir fler än laddhybriderna. De kommer vara mindre och kommer användas 
kortare sträckor lokalt och eventuellt regionalt. Laddhybridernas roll är mer osäker. Det är 
en bred kategori och av utvecklingen är svårbedömd. Bedömning är att laddhybrider 
kommer finnas på de lättaste segmenten det vill säga under 16 ton. 

● I kategorin ”EL” ingår elvägsdrivna lastbilar och vätgasdrivna lastbilar. 
● Sannolikt kommer det finnas elvägar i begränsad omfattning år 2030 vilket möjliggör de 

relativt höga skattningarna av de laddbara kategorierna. 
● Diesel finns kvar till stor del i brist på andra alternativ. 
● Biogas kommer därmed att kunna få en större roll som alternativbränsle.  
● Vätgas är mycket osäkert men kommer eventuellt få ett genombrott innan år 2030 till följd 

av utsläppsreglerna och brist på andra bränslen.          

Bussar 

Underlag för bedömning 
Det kollektiva resandet ökar något fast mest i storstadsområdena. Av Sveriges storstadsbor har 97 
procent gångavstånd (mindre än 500 m) till en hållplats medan motsvarande siffra i 
landsbygdskommuner är 50 procent (Gröna bilister, 2019). Svensk kollektivtrafik har ett 
fördubblingsmål (Svensk Kollektivtrafik, 2016). I kombination med studier som visar att 
kollektivtrafiken behöver ta marknadsandelar för att trafikens klimatmål ska klaras talar detta för 
en ökad bussflotta (Trafikverket, 2016). Å andra finns det en trend med att kostnaderna för utförd 
trafik stiger snabbare jämfört med resandeökning (Svensk Kollektivtrafik, 2017). Detta kan på sikt 
bli ett problem för ytterligare expansion av kollektivtrafiken.  
 
Kollektivtrafikföretag ansvarar för själva trafiken men inte markytan de använder. En förutsättning 
för att gå mot elektrifierad kollektivtrafik är att det ska finnas ett område i stadsområdet eller 
trafikmiljön för laddning (Björk, 2020). Elektrifiering av kollektivtrafikbussflottor kan leda till att 
biodrivmedel kan omfördelas till andra transportsektorer. I Sverige är den upphandlade 
bussflottan nästan fossilfri idag, cirka 85 procent (Energimyndigheten, 2019). Organisationen 
Svensk kollektivtrafik har identifierat tre betydande miljöaspekter för kollektivtrafiken, vilka är 
utsläpp av klimatgaser och energianvändning, luftkvalitet och buller (Svensk Kollektivtrafik, 2018).  
 
Sammantagna mål har satts upp för kollektivtrafik under allmän trafikplikt som innebär att 
koldioxidutsläppen per personkilometer ska minska med 70 procent och energianvändningen med 
40 procent mellan åren 2016 till år 2030. Klimatmålet avser nettoutsläpp ur ett livscykelperspektiv 
(well-to-wheel), medan energimålet avser endast energianvändning i fordonet. 
Målformuleringarna i miljöprogrammet bygger på ett scenario utifrån följande källor och 
antaganden (Svensk Kollektivtrafik, 2018):  
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• 10 procent av busstrafiken med fossil diesel 2025 och 0 procent år 2030  
• 40 procent av busstrafiken utförs med flytande biodrivmedel (HVO) år 2025 och 30 procent 2030  
• 25 procent av busstrafiken utförs med biogas år 2025 och 2030  
• Eldrift i 25 procent av busstrafiken år 2025 och 40 procent år 2030 
 
Elbusspremien har samma problem som personbilarna gällande export, men den kommer inte att 
påverka elbussandelen i Sverige eftersom utvecklingen ändå sker av andra skäl. Bussar går tillbaka 
till leverantören för byten eller återköp (Ahlquist, 2020). Det är oklart om laddhybrider omfattas av 
premien eftersom de inte är separerade i vägtrafikregistret.  
 
Västtrafik i Göteborg tar 160 elbussar i trafik i år och planerar att upphandla 370 bussar per år 
varav 140 gasbussar, 160 ledbussar el och 70 HVO- bussar. Utbudet på gasbussar har minskat i 
attraktivitet (Björk, 2020). I Stockholm vill SL ha elektrifiering av bussar i innerstaden, men avtalen 
går ut först år 2023 och fram till dess gäller förnybara bränslen som HVO, etanol eller gas. Vissa 
depåer är utrustade med gastankningen. El kommer att slå igenom stort efter år 2030 (Sunnerstedt, 
2020).  
 
Huvudkategorin bussar innefattar alla tunga bussar i Sverige inklusive långfärdsbussar och 
privatägda bussar. Fördelningen mellan stadsbussar och landsvägsbussar är idag (2019) cirka 2/3 
stadsbussar och 1/3 landsvägsbussar, från att i början av 1990-talet utgöra nästan hälften. Trenden 
är att andelen fortsätter förskjutas mot än fler stadsbussar, vilket kan påverka bedömningen om 
den framtida fordonsflottan.  

 
Figur 15. Utvecklingen av fördelningen mellan stadsbussar och landsvägsbussar i Sverige 1990–

2018.  
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Bedömning 
IVL bedömer att nybilsförsäljningen av bussar år 2030 har följande sammansättning med avseende 
på bränsleteknik:  

 
Figur 16. Bedömning av bränsletekniksammasättningen för bussar i nybilsförsäljning år 2030. 

 
Motivering till bedömningen: 

• Redan idag är andelen el internationellt mycket hög i nybilsförsäljningen.  
• El kommer dominera bussflottan helt i städerna till följd av en internationell trend, och 

offentligt styrda upphandlingar samt ett stort utbud hos fordonstillverkarna. Även 
diskussion om lokala luftföroreningar i stadsmiljön talar för el istället för 
flytande/gasformiga bränslen. 

• En möjlig bromsande faktor kan vara tillgången på laddningsmöjligheter och mark för 
depåer. 

• En tredjedel av flottan består dock av långfärdsbussar och kollektivtrafikbussar där el inte 
passar. Diesel kommer därför finnas kvar i stor utsträckning (utan att bedöma andelen 
förnybar andel i bränslet).  

• En bromsande faktor till år 2030 är att utbytet av fordon är beroende av långa avtal som 
måste löpa ut innan nya upphandlingar kan göras. 

• Trafikavtalen för bussar kan vara långa (i Göteborg tio år) vilket gör att det kan bli en 
låsning av fordonen under den perioden och vilket kan försena utbytet av bussflottan och 
vilket gör att utvecklingen går långsammare än den skulle kunna. Samtidigt är kraven 
hårda i upphandlingar vilket driver fram en förnyelse av flottan.    

• Biogas fungerar tillfredställande i bussar och utbudet av biogas och fordonsmodeller är 
gott. Biogas kan komma att få en fördel om Sveriges skatteundantag kan behållas för 
biogas, men inte för andra biodrivmedel. 

• Biogas är, också ett bra komplement till el främst regional trafik och växer därmed 
långsamt.  
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Flottans utveckling till år 2030 

Bränslesammansättning 
I det föregående avsnittet bedömdes bränsletekniksamansättningen i nybilsförsäljningen år 2030 
uppdelat på de fyra huvudkategorierna i denna utredning. I uppdraget ingår också att bedöma hur 
hela flottan ser ut år 2030 i detta avseende och dess andra egenskaper (koldioxidutsläpp, ålder, 
vikt). För att kunna uppskatta detta behövs en beräkning som utgår ifrån dagens situation och 
nybilsförsäljningens utveckling under hela åren 2020–2030, samt i vilken takt och vilka typer av 
fordon som skrotas ut eller lämnar flottan på annat sätt. Antaganden om nybilsförsäljningens 
utveckling under perioden har gjorts och skiljer sig mellan fordonsslag och bränsleteknik. 
Utvecklingen har beroende på kategori antagits följa fyra olika principer linjärt ökande eller 
sjunkande, exponentiellt ökande eller avtagande, en ”S-kurva” eller, som i fallet med 
personbilsladdhybriderna, som en båge som först går upp och sedan sjunker svagt.  

För denna beräkning har HBEFA- modellen använts enligt de förutsättningar som beskrivits i 
avsnittet om HBEFA. Resultatet av beräkningen med avseende på bränslesammansättningen visas 
i diagrammen nedan. Antalet fordon visas på y-axeln och åren 2000–2030 på x-axeln. Dagsläget för 
år 2020, är inlagt som ett svart streck. Indelningen av fordonsslagen är samma som beskrivits i 
avsnittet Syfte och omfattning.         
 

  
Figur 17. Utvecklingen av personbilsflottans sammansättning med avseende på bränsleteknik, från 

åren 2000 till idag, och med bedömning från idag till år 2030.   
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Figur 17. Utvecklingen av lätta lastbilsflottans sammansättning med avseende på bränsleteknik, 

från åren 2000 till idag, och med bedömning från idag till år 2030.   

 

 
Figur 18. Utvecklingen av tunga lastbilsflottans sammansättning med avseende på bränsleteknik, 

från åren 2000 till idag, och med bedömning från idag till år 2030.   
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Figur 19. Utvecklingen av bussflottans sammansättning med avseende på bränsleteknik, från åren 

2000 till idag, och med bedömning från idag till år 2030.   
 
Hela vägfordonsflottan sammansättning idag (2019) och år 2030 uppdelat på de fyra 
huvudkategorierna visas i de två diagrammen nedan:  
 

 
Figur 20. Flottans sammansättning med avseende på bränsleteknik idag (år 2019).  
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Figur 21. Flottans sammansättning med avseende på bränsleteknik år 2030. 

Koldioxid  
Flottans utveckling med avseende på koldioxidutsläpp har beräknats med HBEFA- modellen 
enligt de förutsättningar och metoder som har beskrivits i tidigare avsnitt. I diagrammen nedan 
visas utsläppsutvecklingen med en huvudkategori i varje diagram och uppdelat på bränsleteknik.  
 
Värdena i alla diagram uttrycks som gram per kilometer (g/km) och avser HBEFA-modellens 
emissionsfaktorer som generellt ligger nära den nya WLTP-körcykelns värden. För mer 
information se avsnittet om HBEFA-modellen. Utsläppsvärdena gäller för emissioner vid avgasrör 
och tar inte hänsyn till förnybar andel i bränslet eller utsläpp under framtagning och distribution 
av bränslet. Helelektriska fordon få således utsläppet 0 gram/kilometer och har inte lagts in i 
diagrammen.  
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Figur 22. Utvecklingen av koldioxidutsläppen från personbilar (g/km) uppdelat på bränsleteknik.  

 

 
Figur 23. Utvecklingen av koldioxidutsläppen från lätta lastbilar (g/km) uppdelat på bränsleteknik.  
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Figur 24. Utvecklingen av koldioxidutsläppen från tunga lastbilar (g/km) uppdelat på 

bränsleteknik. 

 
 

 
Figur 25. Utvecklingen av koldioxidutsläppen från bussar (g/km) uppdelat på bränsleteknik. 
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Fordonsåldern 
Flottans utveckling med avseende på ålder har beräknats med HBEFA- modellen enligt de 
förutsättningar och metoder som har beskrivits i tidigare avsnitt. I diagrammen nedan visas 
åldersutvecklingen för personbilar i ett diagram, och lätta och tunga lastbilar och bussar i ett annat 
diagram.  
 
Tidsskalan skiljer sig något i de två diagrammen, för personbilar är det mest intressant att se 
åldersutvecklingen med de nya bränslekategorierna som kom in på marknaden efter år 2000. 
Lastbilarna och bussarna är inte uppdelade i bränsleteknik eftersom alternativa bränslen i princip 
inte har funnits (med undantag av gasbussar, och etanolbussar som har fasats ut) och stora 
osäkerheter i framtidsbedömningen.    
 

 
Figur 26. Personbilsflottan utveckling med avseende på fordonsålder (år) och uppdelat för 

bränsleteknik.  
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Figur 27. Lastbils- och bussflottornas utveckling med avseende på fordonsålder, genomsnittsvärden 

för hela kategorierna.  

Fordonsvikten 
Fordonsvikt kan uttryckas på olika sätt, de två vanligaste är tjänstevikt och totalvikt, som förklaras 
nedan (Transportstyrelsen, 2020): 
 
• Tjänstevikt definieras som summan av det tyngsta karosseri som hör till fordonet,  

verktyg, reservhjul, full bränsletank, smörjolja, vatten och föraren. 
• Totalvikt definieras som summan av fordonets tjänstevikt, passagerare (beräknad  

vikt av största antal personer som fordonet är tillverkat för, utom föraren som är  
inräknad i tjänstevikten), gods (den största mängd gods som fordonet är inrättat för) 

 
De vikter som avses i denna utredning är tjänstevikt för lätta fordon och totalvikt för tunga fordon, 
eftersom det är de vikterna som kan anses vara mest relevanta när fordonet förs fram. Även 
HBEFA-modellen använder sig av dessa definitioner. När det gäller utvecklingen av fordonsvikten 
har inte HBEFA-modellen använts då den inte innehåller något mervärde i det avseendet. 
Modellens viktkategorisering är för grov och det finns inte generella justeringsfaktorer för 
viktutveckling.  
 
För tunga lastbilar har ändå ett enkelt scenario gjorts som visar hur flottan kommer att utvecklas 
enbart till följd av att flottan skiftas. Med i scenariot är att en betydande andel ellastbilar i de lättare 
segmenten introduceras under perioden fram till år 2030. Scenariot utgår vidare från antagandet 
att nybilsförsäljningen har samma viktfördelning som gällde år 2019. Eftersom det under många 
tidigare år varit en konstant ökning av totalvikten i den tunga lastbilsflottan, så fortsätter hela 
flottans vikt att öka efterhand eftersom de äldre, det vill säga lättare fordonen skiftas ut. 
Diagrammet nedan visar hur den tunga lastbilsflottan kan utvecklas.  
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Figur 28. Utveckling av den tunga lastbilsflottans totalvikt, med antagande att nybilsförsäljningen 

har samma viktsammansättning som den år 2019.  

 
Utbudet för bussar riktar in sig på längre bussar som också är tyngre och eventuellt BRT-system i 
framtiden. Längre bussar behövs för att kunna höja effektiviteten utan att det blir fler 
fordonsrörelser (Björk, 2020). 
 
Den snabba trenden med fler laddbara fordon i flottorna kan förändra fordonsvikten i framtiden. 
Helelektriska personbilar är oftast mindre än laddhybrider, vilket förmodligen beror på att det är 
svårare med dubbla drivlinor i en mindre bil (IEA, 2018).  
 
Generellt sett har bilarna blivit tyngre över tid, mest på grund av att de blivit större. Det finns idag 
en efterfråga på elbilar med lång räckvidd vilket innebär tunga batterier och relativt stora och 
(dyra bilar). Samtidigt finns det en oro för att elbilar med högt inköpspris på sikt kommer att bli 
svårare att avyttra eftersom man kommer att kunna köpa nya elbilar billigare. Effekten av detta 
kan bli att det blir fler elbilar med kortare räckvidd vilka därigenom billigare och förmodligen 
mindre. Detta förutsätter dock bra laddinfrastruktur (Ahlquist, 2020).   
 
Den generella bedömningen av modellutvecklingen är att förändringarna kommer att vara små 
eftersom viktförändringarna i nybilssortimentet inte skiljer sig dramatiskt från tidigare, och sett till 
hela flottornas utveckling blir den totala förändringen således liten.  
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Ägarformer personbilar 

Allmänt 
Trafikanalys själva bedömer att fördelningen av ägarformer kommer att vara stabil eftersom det 
inte finns någon beslutad politik eller omvärldsfaktorer som kommer att påverka betydande. 
Andelarna av fysiskt/juridiskt ägda år 2018 bedöms därför att bestå de kommande tre åren. 
Andelen leasade personbilar för fysiska personer har ökat bland de nyregistrerade fordonen, men 
under åren 2016–2018 verkar utvecklingen ha stabiliserats. Leasingavtal sträcker sig ofta över tre år 
vilket innebär relativt hög omsättning och antalet kommer förbli på en jämn nivå. Antalet 
personbilar i trafik som leasas av fysiska eller juridiska personer kommer successivt att bli fler fram 
till 2022 (Trafikanalys, 2019).  

Fysisk person vs. juridisk person 
Andelen av alla fordon som ägs av fysisk person har under flera år legat stadigt strax under 80 
procent7. Andelen nyregistrerade bilar som säljs till fysisk person har under åren 2014–2019 
varierat mellan 34–40 procent (BILSweden, 2020). Av de nyregistrerade fordon som säljs till 
juridisk person köps ungefär hälften av bildetaljhandeln (Trafikanalys, 2016), varför de efter 
ägarbyte kan hamna hos fysisk person såväl som juridisk person. 

Leasing 
Andelen leasade fordon har ökat något över tid, med en högre ökning sedan 2014. Ökningen av 
leasade fordon i nybilsförsäljningen har ökat i en högre takt. 2018 var 12 procent av nyregistrerade 
bilar privatleasade (totalt 46 procent leasing av nyregistrerade bilar), att jämföra med 2009 när 1 
procent av nyregistrerade fordon var privatleasade (31 procent leasing av alla nyregistrerade 
bilar)8. 

Privatleasing är särskilt populärt i större städer och bland ensamstående med barn, medan köp är 
populärt bland sammanboende utan barn (Trafikanalys, 2018). Det talar för att leasing som 
ägandeform attraherar kundgrupper som kanske inte köper en ny eller begagnad bil.  
 
En skillnad mellan leasing och köp är att leasing inte kräver en kontantinsats eller ett billån, 
eftersom leasing är en långtidshyra och inte ett köp. Exempelvis kan en person med lågt 
låneutrymme eller betalningsanmärkningar ha lättare att leasa än att låna till en bil, beroende på 
leasinggivarens rutiner för kreditprövning. En ytterligare skillnad är att olika aktörer sitter med 
restvärdesrisken vid köp och leasing (Motormagasinet, 2017), även om det också förekommer 
billån med restvärdesgaranti. 

Det finns faktorer som talar både för och mot ökad leasing. En eventuellt ökad osäkerhet kring 
restvärdet för både elbilar och bilar med förbränningsmotorer skulle kunna vara en faktor som 
talar för en ökad andel leasingfordon. Det även finns de som menar att funktionsförsäljning istället 

                                                           

7 Fordon 2018, Trafikanalys. 
8 Fordon 2018, Trafikanalys 
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för produktförsäljning är en kommande trend, där leasing av fordon är ett exempel på 
funktionsleasing (Christmansson & Norås, 2016). Nya erbjudanden om ”abonnemang” (Nybergs 
bil, 2018), och fler erbjudanden om privatleasing av begagnade bilar (KVDbil, 2020) har tillkommit 
på marknaden under de senaste åren (Trafikanalys, 2018). Privatleasing är billigt för det handlar 
om att fordonstillverkare vill få ut sin överproduktion på marknaden (Ahlquist, 2020).   
 
I diagrammet nedan visas andelen fordon som är leasade uppdelat på ägandeform: 
 

 
Figur 29. Andel leasingfordon per ägandeform i Sverige under åren 2009–2018.  

Hyrbilar och bilpoolsbilar 
Bilar för biluthyrning ägs i allmänhet av juridisk person. Antalet hyrbilar har ökat mer än det totala 
antalet bilar under den senaste åren. Totalt fanns 41 380 hyrbilar 20189 bland Biluthyrarnas 
medlemsföretag. Nya företag för P2P10- bildelning som GoMore är ännu inte med i Biluthyrarna, 
men överväger att bli medlemmar (Biluthyrarna, 2019). Sammantaget utgör hyrbilarna mindre än 1 
procent av den svenska bilflottan. I tabellen nedan visas antal hyrbilar och den årliga förändringen 
(procent) under åren 2010–2018. Värdena i tabellen kan skilja sig något från alla bilar som ägs av 
företag med tillstånd för biluthyrning, men skillnaden är sannolikt liten. 
 
Tabell 3. Förändringar av hyrbilar över åren 2010–2018 i antal och procent.  

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Antal hyrbilar 26 361 28 640 27 985 27 428 28 320 34 047 36 873 39 749 41 380 

Förändring 
(procent) 

 +8,6 -2,3 -2,0 +3,3 +20,2 +8,3 +7,8 +4,1 

 

                                                           

9 Årsstatistik, Biluthyrarna (2019) 
10 ”Peer to peer” = person till person. 
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Angående bilpoolsbilar visar undersökningar att det finns en tro att andra kommer att använda 
bilpooler men inte en själv (Björk, 2020). I Stockholm har 48 procent av befolkningen tillgång till en 
bilpoolsbil inom 400 m avstånd så tillgängligheten är hög, men andelen som är medlemmar är låg 
(Sunnerstedt, 2020). Det finns ingen offentlig statistik över antalet bilpoolsbilar. Antalet stora 
bilpoolsaktörer är dock begränsat, varför en sammanställning av antalet poolbilar hos de största 
aktörerna ger en god bild av bilpoolsläget i Sverige. Sunfleet, Moveabout, Bilcoop och SAMBIL 
hade nästan 2000 bilar 2018. Utöver detta hade Stockholmsetablerade Aimo 300 bilar under 2019. 
Sett till andel av bilparken är alltså antalet bilpoolsbilar lågt, runt 0,04 procent, även om antalet har 
ökat över tid.   
 
Tabell 4. Antal bilpoolsbilar över åren 2011–2018. 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Antal bilpoolsbilar 575 800 975 1 200 1 175 1 420 1 781 1 840 

 

Eventuellt kommande styrmedel 

Vägskatt 
Statskassan kommer att behöva få in pengar när stora delar av flottan är eldriven (och intäkterna 
från fossila bränslen försvinner). En vägskatt skulle vara en skatt som är avståndsbaserad och 
geografiskt differentierad för personbilar. IVL (2020) genomförde nyligen ett forskningsprojekt om 
vägskatt, och kom fram till följande slutsatser (IVL, 2020): 
 

• Behöver ske genom en skatteväxling mot skatt på drivmedel. Med dagens regler 
förutsätter det ett undantag från EU:s miniminivåer för beskattning av drivmedel. 

• Om EU:s regelverk är ett hinder, behöver skatten införas för laddbara fordon för att 
behålla skatteintäkter  

• En vägskatt kan vara geografisk differentierad. Ingen vägskatt på landsbygden, en lägre 
nivå på större vägar och i mindre tätorter och en högre i storstäderna. 

• En nationell vägskatt i de största städerna kan kompletteras med lokala trängselskatter för 
att internalisera trängsel. 

• En skattereform med vägskatt behöver införas med anpassning av andra styrmedel, främst 
energi- och koldioxidskatt, reduktionsplikt samt bonus-malus för att säkerställa att 
klimatmålet nås.  

• En vägskatt har fördelar både för personbilar och tung trafik och bör samordnas med 
avseende på exempelvis teknik.  

Skulle skatteväxlingen tillämpas för tunga fordon från bränslebaserad till distansbaserad skatt 
skulle en möjlighet vara att kunna väga typ av drivlinor och bränsle som används. Enligt 
internaliseringsmodeller så skulle ”smarta” avståndsbaserade skatter ge incitament att använda 
högre belastning, använda bilar på ett smartare sätt och använda bästa teknik (Berger, 2019).  
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Ellastbilspremie 
En ellastbilspremie finns inte idag men skulle innebära ett ekonomiskt stöd vid inköp av en 
eldriven tung lastbil liknande den som finns för elbussar. Frågan om lastbilspremien bereds för 
tillfället men vad som kommer hända är oklart (Tamm, 2020). 
 
Om transportörerna skulle kunna få en utökad miljöpremie skulle de kunna reducera dagens 
ekonomiska och operativa risker. Detsamma gäller för introduktion av leasingmodeller för tunga 
lastbilar som ger en möjlighet att minska dagens ekonomiska risk för batterier, livslängd etcetera. 
En ellastbilspremie bedöms därmed kunna påverka flottan på samma sätt som miljöstödet till 
LNG/ LBG- lastbilar, vilket har varit mycket viktig för åkarna för att sänka merkostnaden.  

Förbud mot vissa fordonstyper 
En fråga är om vissa fordonstyper kan förbjudas att säljas, i första hand de med teknik som drivs 
på fossila bränslen (Regeringskansliet, 2019). Frågan utreds efter att detta finns med som en punkt i 
det så kallade 73-punktprogrammet- uppgörelsen mellan Regeringen och deras samarbetspartier 
(Socialdemokraterna, 2019). Enligt skrivningarna ska det i programmet från år 2030 inte längre 
vara tillåtet att sälja nya fossildrivna bilar. En utredning om förutsättningarna ska vara klar i 
februari 2021 (Regeringskansliet, 2019).  
 
För att förbudet ska bli verklighet krävs bland annat regeländringar inom EU och godkännande 
från EU-kommissionen. IVL (2019) har genomfört en studie där frågan utreds. Studien visade att 
Sverige i nuläget är förhindrat både att förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar och att 
förbjuda försäljning av bensin och diesel. Hindret utgörs av de harmoniserade EU-regler som 
säkerställer funktionen för EU:s inre marknad, det vill säga direktiven för typgodkännande av bilar 
och bränslekvalitetsdirektivet (Romson, 2019). 

Övriga eventuellt kommande styrmedel 
Fler styrmedel som inte nämnts här som ibland debatteras kan bli aktuella. Dessa kan vara ändrade 
reseavdrag, ändrad koldioxidkomponent i drivmedelsbeskattningen och kraftigare bonus-malus. 
Det har dock legat utanför denna studie att bedöma ännu ej beslutade styrmedel.  

Utblick 2050 
I uppdraget ingick också att göra en utblick till år 2050 (eller 2045). Det är mycket svårt att göra 
bedömningar så långt in i framtiden. Dessa årtal förekommer emellertid till och från i prognoser 
och scenarier och en del underlag finns att tillgå. År 2045 är speciellt eftersom Sverige då har ett 
politiskt mål att vara klimatneutralt. 
 
I stora drag handlar utblicken om att resonera om vilken energiform och därmed vilken 
framdrivningsteknik och bränsleinfrastruktur som vägtrafikfordonen kommer att ha. Ett rimligt 
grundantagande är att Sverige faktiskt kommer att klara klimatmålet till 2045 och de fossila 
bränslena kommer att ersättas av el, biobränslen och elektrobränslen (inkl. vätgas) som 
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energibärare. Frågan är sedan hur fördelningen mellan dessa kommer att se ut mellan olika 
fordonsslag och hur de kommer att användas geografiskt. Tiden fram till 2050 (dvs 30 år) är så lång 
så att den generella bedömningen är att tid inte är en begränsande faktor för vilket bränsle, teknik 
och infrastruktur som används, vilket det kan vara i bedömningen till år 2030, då byggande av 
infrastruktur, utveckling av teknik, samordning mellan länder och institutioner i samhället och 
lagstiftning, kommer att påverka hur snabb utvecklingen är.     
         
Elektrifieringen är beroende av styrmedel och satsningar på infrastruktur, bränslen och 
fordonsmodeller. IVA (2019) tror att biodrivmedel kommer spela en stor roll för att fasa ut fossila 
bränslen samtidigt som det sker en stark elektrifiering. I och med elektrifieringen kan 
biodrivmedlen omfördelas från lätta till tyngre vägtransporter och andra transportslag som flyg 
och sjöfart. En konsekvens att detta resonemang är att efterfrågan på biodrivmedel inom 
vägtrafiken kommer att plana ut efter år 2030, samtidigt som efterfrågan på el fortsätter att öka 
fram till 2045. Affärsmodellerna för transportsystemets kommer sannolikt inte vara desamma 
under perioden fram till 2045 men transporter kommer fortsätta att vara viktiga och kommer 
effektiviseras av bl.a. digitaliseringen (IVA, 2019). 
 
Behovet av persontransporter kommer fortsätta att växa efter år 2030 och åtminstone till år 2040 då 
befolkningsutvecklingen planar ut men fortsätter växa långsamt. Vår bedömning till år 2050 är att 
EU:s referensscenario är rimligt och att persontransporterna fortsätter öka men andelen med 
personbil minskar svagt till följd av förändringar i resmönster, utveckling av transporttjänster, 
bildelning, och effektivare kollektivtrafiksystem. Efter år 2030 bidrar svagare tillväxt till en 
långsammare ökning av godstransporterna och med cirka 25 procent fram till år 2050 jämfört med 
2020 (tonkilometer).  
 
Bedömningen för fossila bränslen är att priserna varken kommer sjunka eller öka dramatiskt. En 
ökande befolkning och ekonomisk utveckling globalt kommer fortsätta att hålla efterfrågan uppe. 
Ökningarna av befolkningen och ekonomin bromsas in samtidigt som EU, Kina, USA och andra 
delar av världen i större omfattning börjar fasa ut fossila bränslen ur vägtransportsektorn.  
 
Batterikostnaden för elbilar var mer optimistiskt i EU:s referensscenariot 2016 än 2013. Priset 
bedömdes ändå vara cirka 320–360 $/kWh år 2030 och 270–295 $/kWh år 2050. På webportalen 
Green car reports konstateras i december 2019 att priset fallit 87 procent mellan åren 2010 och 2019 
(refererar till en rapport från Bloomberg New Energy Finance) och priset bedöms sjunka till cirka 
100 $/kWh 2023. Bedömningen för batteripriset år 2030 är fortsatt fallande och faller till cirka 60 
$/kWh, vilket är en bråkdel av bedömningen som gjordes i EU:s referensscenario 2016 (Green Car 
Report, 2019).  
 
Elektrifiering av vägtransporter bedöms kunna genomföras i stor skala fram till år 2045, och kunna 
tillämpas på alla fordonsslag.  
 
IVL bedömer att pris på fossil bränsle eller batterier till elbilar kommer att vara styrande för 
utvecklingen fram till 2050.  Vätgas kommer inte att utgöra en stor del av personbilstransporterna 
2050 då kostnaderna sannolikt kommer att vara högre än batterier. För tunga fordon kan vätgas slå 
igenom och kanske till och med är troligt. Det som talar emot vätgas är att ett distributionsnät helt 
saknas idag, detta kan emellertid lösas om (överskotts)el kan konverteras lokalt och bränslet kan 
då blir billigt, men lagring kan å andra sidan fördyra.  
 
I studien Jämförelse av tekniker för klimatsmarta tunga godstransporter (IVL, 2019)  utreddes teknikläget 
för olika lösningar som radikalt kan minska vägburna godstransporters klimatpåverkan och ge en 
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översikt över framtida möjligheter. Studien avsåg enbart godstransport det vill säga tunga fordon 
och analyserade möjliga utfall av olika bränsleteknikers marknadsandelar till år 2030 och år 2050. 
Resultatet sammanfattas i bilden (engelska).  

 
Figur 30. Överblick över möjliga utfall av olika bränsleteknikers marknadsandelar för tunga 

vägfordon (godstransporter) åren 2030 och 2050 (IVL, 2019), (Hansson, Hagberg, & 
Hennlock, 2019). 

 
Sammanfattat blir den allmänna bedömningen för båda lätta och tunga vägfordon till år 2050 att 
elektrifieringen helt kommer att dominera men med komplettering av annan bränsleteknik. 
Vägfordonen kommer att ha en elmotor som drivs av direktmatad el från elvägar på motorvägar 
och högtrafikerade stråk, samt med laddade (mindre) batterier eller annat bränsle som biogas eller 
vätgas kortare sträckor efter att de lämnat elvägen och behöver ta sig fram till destinationen. 
Flytande biobränslen kan också vara det kompletterande bränslet för tunga fordon men sannolikt 
inte för lätta då batterier är en fullgod energikälla som inte genererar lokala utsläpp och 
motorbuller.      
 
Elvägar har fördelarna att fordonen får direktmatad energi, batterierna kan göras små och därmed 
undvika andra negativa aspekter. Nackdelen med elvägar är att det blir en mycket stor investering 
och det tar tid innan den blir samhällsekonomisk lönsam. Vilken typ av elväg det blir är också 
mycket svårt att bedöma. Induktion har fördelen att alla olika typer av fordon i princip kan 
använda den (förbättrar den ekonomiska kalkylen), den inte skadas av väder, vind, åverkan, 
olyckor och liknande. Nackdelen är att det förmodligen blir ännu dyrare och svårare att genomföra 
byggandet. 
 
Tekniken med autonoma bilar kan slå igenom till 2050 men många hinder för en sådan utveckling 
återstår. Hinder kan handla om ansvars- och säkerhetsfrågor som är svåra att lösa ens i teorin.  
 
Elektrobränslen kan sannolikt inte bli ett storskaligt alternativ inom den tidsperiod som Sverige 
har mål om att kraftigt minska klimatpåverkan från vägtrafik, men kommer bli intressantare i takt 
med att konkurrensen och bioråvaror och mark hårdnar. 
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Bilaga 1 Genomgång av studier 
Färdplan med fokus på personbilar 2019 (Bil Sweden) 
Studien är genomförd som en prognos och antar en snabb tillväxt av laddpunkter för personbilar 
vilket måste fortsätta för att möta tillväxten av laddbara bilar. Fordonsindustrin kommer att arbeta 
för: 

• att 80 procent av nyregistreringarna kommer att vara laddbara bilar år 2030 
• att fordon finns som motsvarar efterfrågan 
• att kompetens finns inom branschen för att klara omställningen 
• fossilfrihet i både produktionssystem och produkter, dvs hela livscykelperspektivet  
• energimärkning på nya bilar införs i Sverige 
• ett samarbete med alla aktörer i ekosystemet i omställningen mot elektrifieringen 
• att vara en partner för regering och myndigheter att nå målen 

Personbilstillverkarnas strategier för en fossilfri fordonsflotta 2019 (Jonas Eliasson/Bil 
Sweden) 
Denna studie (Eliasson, Jonas, 2019) är en underlagsrapport till ovanstående studie för Bil Sweden. 
Elektrifieringen i transportsektorn är en global trend. Elektrifieringen stimuleras av politiska 
styrmedel i Sverige och hela EU med förväntningen att utsläppen ska minska. Ett annat syfte är att 
påskynda teknikutveckling och åtgärdsstrategier som sedan kan exporteras till andra länder 
utanför Europa.  
 
EU’s uppställda krav till 2025 och år 2030 på koldioxidutsläpp kommer att tvinga 
fordonstillverkarna att ställa om produktionen, annars väntar mycket höga böter. Priset på 
laddbara bilar kommer att sjunka relativt snabbt vilket beror av lägre batteripriser och minskade 
produktionskostnader till följd av mer storskalig internationell produktion. Prisparitet bedöms 
uppnås i mitten av 2020-talet och den totala kostnaden (TCO) förmodligen några år tidigare.  
 
Eliasson (2019) bedömer ett spann för andelen laddbara bilar i nyförsäljningen 2020–2030 baserat 
på EU:s fordonskrav och tillverkarnas planer och strategier. Den lägre nivån i spannet utgår ifrån 
att EU:s krav precis klaras och att största delen av utsläppsminskningen uppnås genom 
effektivisering av fossila motorer. Det högre spannet utgår ifrån att tillverkarnas planer slår in och 
att de laddbara bilarna pris är i paritet med de fossildrivna efter cirka 2025. Hur stor andel av 
nyförsäljningen som är laddbara bilar i framtiden begränsas framförallt av tillverkarnas 
produktionskapacitet, kronkursen och styrmedel i Sverige. Fordonstillverkare har globalt 
investeringsplaner på cirka 300 miljarder euro under det kommande decenniet varav hälften är 
förlagt till Europa. 
 
Eliasson (2019) anser att laddhybrider är dyra att tillverka eftersom de har dubbla drivlinor och det 
är därmed svårt att få långsiktig lönsamhet. I tillverkarnas planer prioriteras rena elbilar och 
laddhybriderna ses som en övergångslösning för att klara utsläppskraven. De rena elbilarna 
förväntas dominera efterhand elmotortekniken utvecklas, utsläppskraven blir hårdare och 
batterikostnaden sjunker  
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Den svenska försäljningen förväntas i hög grad styras av hur stor andel av den europeiska 
laddbilsproduktionen som allokeras till den svenska marknaden. Försäljningsandelen i Sverige 
måste ligga västligt högre än resten av EU för att nå utsläppskraven totalt sett, eftersom den 
svenska marknaden är mognare, politiska viljan är högre, köpkraften är högre och svenska 
konsumenters preferenser. Ett rimligt antagande är enligt Eliasson att Sverige 2025 har dubbelt så 
hög andel laddbara bilar som Europasnittet. Generellt höjda bränsleskatter kommer troligen bli 
nödvändigt för att uppnå EU:s klimatmål, och högre bränslepriser tenderar att öka efterfrågan på 
laddbara fordon. 
 
Den svenska efterfrågan på laddbara bilar påverkas i hög grad av skatter (till exempel 
bränsleskatter och bonus- malus), skatteregler (t ex förmånsvärdesregler) och kanske framför allt 
tillgång på laddinfrastruktur.  

Klimatmål på villovägar? 2019 (Per Kågesson till ESO11) 
 
Antalet personbilar kan antas öka till följd av en kraftigt ökande befolkning där ökningen beror till 
största del av invandring och många inom de närmaste åren kommer ta körkort, och få råd med 
bil. Samtidigt har inrikes födda börjat ta körkort allt senare. Vid jämförelse av bilägandet per capita 
i Sverige mellan åren 2000 och 2017, så ligger den på samma nivåer totalt sett men med en 
förändring att färre yngre och fler äldre har körkort (Kågesson, 2019).  
 
Befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt har varit de viktigaste faktorerna för fordonsinnehav. 
Körsträckan per fordon kan emellertid förändras till följd av bränslekostnader vilka 
energieffektiviseringar, bränsleprisutveckling och grad av elektrifiering. För trendbrott ifråga om 
efterfrågan på fordon och transporttjänster ska påverka flottan på kort sikt krävs dock mycket 
snabba förändringar. Under det kommande decenniet kommer pensionärernas andel av 
befolkningen att öka och fler av dem har körkort. Kågesson menar också att storstädernas andel av 
totalbefolkningen kommer fortsätta öka och kan medverka till en dämpning av antalet personbilar 
per capita (Kågesson, 2019). 
 
Ökat välstånd antas fortsätta och leda till att fler hushåll skaffar bil och att andelen hushåll med 
fler än en bil fortsätter öka. Bilpooolsbilar bedöms fortsätta öka men i långsam takt och år 2030 
kommer de få en betydande effekt på fordonsslagen men kommer inte påverka transportsektorn 
påtagligt under denna period (Kågesson, 2019). 
 
Beräkningarna i Kågesson´s studie är i hög grad resultatet av en snabb elektrifiering av alla 
typer av vägfordon. Ska detta uppfyllas förutsätts emellertid att staten ser till att elnätet och 
laddinfrastrukturen byggs ut och startas i närtid och starka incitament for elfordon implementeras. 
Omkring år 2025 behöver dessutom de viktigaste motorvägarna vara elektrifierade (Kågesson, 
2019).      

Transportstudien 2019 (IVL) 
Studien gjordes på uppdrag av Världsnaturfonden (WWF) och utgick från Trafikverkets 
basprognoser för framtida transporter. Grundat på denna skapades ett referensscenario för inrikes 
transporter utan miljöåtgärder eller restriktioner. Därefter togs ett klimatscenario fram där hur 
stora minskningar av klimatpåverkan som kan uppnås med olika åtgärder beräknas. I 
klimatscenariot antogs en snabbare ökning av andelen laddbara personbilar än i basprognosen. 
Baserat på ett antal studier och scenarier gjordes en sammanvägd bedömning i klimatscenariot av 

                                                           

11 ESO = Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.  
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försäljningen av rena elbilar och laddhybrider till år 2030. I transportstudiens andra del gjordes en 
bedömning av hur ett antal ramvillkor som ställts upp av WWF påverkar klimatscenariot. 
Ramvillkoren satte bland annat upp krav som tar hänsyn till andra hållbarhetsmål såsom biologisk 
mångfald.  

Jämförelse av tekniker för klimatsmarta tunga godstransporter 2019 (IVL) 
Denna studie av IVL gjordes på uppdrag av Trafikverkets jämförs olika fordonstekniker och 
drivmedel, som skulle kunna erbjuda klimatsmarta alternativ till dagens fossilberoende 
godstransporter på väg. 
 
En hel del talar för att elektrifierade lastbilar kan ta betydande marknadsandelar i detta 
tidsperspektiv, men fördelningen mellan helelektriska lastbilar och laddhybrider är svår att 
bedöma. Även hur biodrivmedel utvecklas för tunga fordon är mycket svårbedömt. En 
nyckelfaktor för särskilt tunga fordon är hur infrastrukturen för energidistribution utvecklas. Lägst 
trösklar har biobränslen. Kostnadsbilden för storskalig utbyggnad av publika snabbladdare för 
tunga fordon kan bli en bromsande faktor. Vätgas har idag ett obefintligt distributionsnät. 
 
Högst tröskel anses elvägstekniken ha, som kommer att kräva tunga investeringar för att fungera i 
större skala, särskilt initialt när intäkterna fortfarande är små. Bedömningen är att för att byta 
energibärare på 10–25 år måste investeringarna påbörjas i närtid. Det krävs dessutom politiska 
beslut, finansieringslösningar och styrmedel för att ge industrin tydliga signaler att ändra 
produktionen av fordon. På sikt kan emellertid flera alternativ bli ekonomiskt bärkraftiga tack vare 
hög energieffektivitet, framför allt eldriftbaserade system.   

Vägval för klimatet: Så klarar Sveriges transporter klimatmålet 2019 (IVA) 
 
IVA (2019) bedömer att omställningen till morgondagens transportsystem utgå från tre områden: 
 
1. Ett transporteffektivt samhälle  
2. Fordonet/farkosten  
3. Framdrivningsenergin/drivmedlet 
 
Affärsmodellerna för transportsystemets olika delar som finns idag kommer med säkerhet inte 
vara desamma under perioden fram till 2045. Men även i den cirkulära ekonomin kommer 
transporter att vara viktiga. Digitaliseringen understödjer en cirkulär ekonomi samtidigt som den 
kan bidra till effektiviseringar i transportsystemet. Studien utgick ifrån i första hand utgå ifrån 
eldrivna fordon och bedömde PowerCircle prognos 2019 som ett max-scenario, och ett minimum-
scenario som halva max-scenariot. Detta ger en personbilsflotta år 2030 på 1,5–2,5 miljoner 
laddbara bilar som ersätter motsvarande antal bilar med förbränningsmotorer. Antagen årlig 
körsträcka per bil var satt till 12 000 kilometer (IVA, 2019).  
 
Tunga lastbilar och bussar är inte uppskattat i antal fordon med istället att elenergibehov för de 
laddbara fordonen skulle bli 4 TWh (max-scenario, beror på upphandling etc.). För tunga och lätta 
lastbilar skulle då cirka 20 TWh återstå med fossila drivmedel (efter att biodrivmedel räknats bort) 
(IVA, 2019).       

Korttidsprognos 2019 (Trafikanalys) 
Trafikanalys egen korttidsprognos 2019 som sträcker sig fram till 2022 utgör ett stöd för att bedöma 
fordonsflottan till år 2030. Prognosen är genomförd i fem metodsteg, enligt följande:  
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1. Prognostisera antalet nyregistreringar per prognosår.  
2. Fördela nyregistreringarna på drivmedel och övriga parametrar.  
3. Genomföra samma procedur för de avställda och avregistrerade fordonen.  
4. Sammanställa beståndet (fordon i trafik och avställda).  
5. Sammanställa uppgifterna för fordonen i trafik. 
    
Trafikanalys använde bilparksmodellen som beräknar sannolikheten att en konsument väljer en 
viss biltyp ur en alternativmängd av bilar baserat på konsumenternas preferenser av egenskaper 
kopplade till de olika alternativen. Resultaten från båda scenarierna är en påtaglig nedgång i 
nyregistreringen av dieselbilar fram till år 2020, varefter nyregistreringen stabiliseras runt 28 
procent av alla nyregistreringar. Utifrån resultaten av modellen bedömer Trafikanalys att 
nyregistreringen av laddbara personbilar kommer att fortsätta öka, på bekostnad av personbilar 
som kan drivas med bensin, som bedöms minska sakta fram till 2022.  
 
Trafikanalys bedömer det höga antalet nyregistreringar som ägde rum i juni 2018 inför bonus–
malus- systemets ikraftträdande orsaka en lägre avregistrering de kommande åren. Utvecklingen 
av den framtida exporten påverkas dock av en rad omvärldsfaktorer som inte är möjliga att 
kontrollera för. Prognoserna för hur nyregistreringarna fördelar sig på drivmedel spelar en stor roll 
för utfallet.  

Nordic Energy Outlook 2018 (IEA) 
I denna studie utformades två scenarier som inkluderade befintliga policys och åtgärder i världen 
och deras bedömda effekter inklusive de nationella bidragen i Parisavtalet. I scenariot som beaktats 
här har en marknadsandel på 30 procent i nyförsäljningen år 2030 för eldrivna fordon totalt (ej 
tvåhjulingar) antagits (EV30@30 Scenario). Detta ger en flotta i Sverige specifikt på cirka 1,5 
miljoner personbilar år 2030. IEA anser att de eldrivna fordonen kommer att behöva utföra alla 
typer av personresor oavsett avstånd och tror på en diversifiering av modellerna och laddhybrider 
och elbilar. De anser att det är svårt att bedöma uppdelningen laddhybrider och elbilar och att 
detta starkt beror på hur styrmedel är utformade mellan de nordiska länderna. Studien antar 80 
procent eldrift för laddhybrider (IEA, 2019).  

Elbilsläget 2018 (PowerCircle) 
PowerCircle bedömer i sin egen studie följande:   

● Antal laddbara fordon ökar vid jämförelse före och efter att bonus malus- systemet 
infördes i juli 2018 

● Beskedet om miljözoner från Regeringen i mars 2018 har påverkat försäljningen av 
laddbara fordon. 

● Elbilsutvecklingen i Sverige är stark, dubbling av marknaden 2018 till 2019. 
● Både elbilarnas och laddhybridernas marknadsandel förväntas växa - för att helt dominera 

marknaden från 2026. 
● Biltillverkarna är eniga om att framtiden är elektrisk. 
● Mer än hälften av tillverkarna tror på en total övergång till elektrifierade modeller. År som 

nämns för elektrifiering av strategierna är åren 2022, 2025 och 2030 med övervikt mot de 
tidigare åren.  

● Till 2022 förväntas den siffran stiga till 34 procent för att bortom 2025 motsvara mellan 50-
80 procent.  

● Nyckelfaktorer är laddinfrastruktur, tillgång till hemmaladdning och modellutbud. 
● Laddhybridtekniken bedöms vara i en övergångsperiod. De flesta prognoser anger att 

elbilen blir billigare än motsvarande med förbränningsmotor. Prisparitet inträffar i 



 Rapport C 476 -   Trafikanalys 
  

 

72 

intervallet 2024-2029, med bonus- malus redan 2023 (förändringar i bidrag eller avgifter 
påverkar den siffran). 

 
Antaganden: 
● Prognosens trendbana följer en s- kurva (anses vara mest sannolika funktionsformen för ett 

teknikskifte) 
● Prognosen ställs i relation till sammanvägda världsprognoser och Norges nuvarande 

trend.  
● Prognosen utgår från att Sverige behåller sin relativa köpkraft internationellt och att 

tillverkningsvolymen kan möta efterfrågan 
● För de kommande tre åren bedöms stödet till nybilsköpare ligga kvar liksom bra 

förmånsvärden. 
● Styrande beslut såsom miljözoner och koldioxidskatt antas kvarstå. 
● Nödvändiga transformativa styrmedel för samhällsanpassning genom laddinfrastruktur 

och elnätsutveckling antas komma. 
● Export till utlandet har inte beaktats. 
● Biodrivmedel används framförallt för att driva befintligt bestånd av förbrännings-

motorbilar samt andra segment inom transportsektorn som kan vara svårare elektrifiera. 

Långtidsbedömning 2017 (Trafikanalys) 
 
Denna bedömning gjordes av Trafikanalys med underlag av en studie av Sweco (2017) på uppdrag 
av Trafikanalys (Sweco, 2017). Resultatet av studien sammanfattas nedan: 
 

● 2017 tror världen starkt på elektrifierad mobilitet. 
● Vi har ännu inte nått en punkt där elfordon nått stor marknadsspridning utan omfattande 

subventioner. 
● Tekniken för gasdrift är mogen. 
● Vätgas når knappast massintroduktion i närtid. 
● Det saknas också ett globalt intresse för att utveckla etanoldrivna fordon. Det talar mot att 

etanolen återetableras som ett viktigt alternativ för fordonsdrift.  
● Personbilar laddhybrider, utbudet är väl utvecklat, men fråga om hur dubbla drivlinor kan 

konkurrera tekniskt och ekonomiskt med rena elbilar. 
● Elbilar har en nackdel i form av räckviddsbegränsning. 
● Lätta lastbilar följer utvecklingen avseende personbilar med en fördröjning på 5-10 år. 
● Den stora internationella marknaden för gasbussar garanterar att tekniken utvecklas och 

att det kommer att finnas ett gott framtida modellutbud. Rena gasbussar kommer 
sannolikt fortsatt ha en viktig nisch i områden där det finns tillgång till gas, i synnerhet 
tillgång till biogas.  

Impact Assessment 2017 (EU- kommissionen) 
Denna studie av EU -kommission bedömde effekterna på försäljning inom hela EU, med följande 
resultat: 

● Bedömer effekterna på försäljning inom hela EU 
● Beslut om minskning av genomsnittligt CO2 för personbilar på -15 procent till 2025 och -

37,5 procent till år 2030 (jämfört med 2020). 
● Utgår från andelar PC resp. LCV för att uppnå EU-målen, givet att fordon drivs med 

bensin, diesel, CNG, LPG, är laddbara hybrider, batteridrivna eller bränslecellsfordon. 
● De största fordonstillverkarnas publika tillkännagivanden om försäljning (2017). 
● Kostnaden för batterier fortsätter att sjunka exponentiellt till år 2030. 
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