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Anders Roth, samordnare Klimat2030 Hållbara 
Transporter

Omvärld – vad händer hos 
företag och transportköpare?
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Transporteffektivt samhälle
– Infrastrukturbyggande

– Stadsmiljöavtal 

– Miljözoner för tysta och emissionsfria fordon

– Parkeringsskatt och krav på transportplan

– Underlätta för bilpooler

– Förändrat reseavdrag

Energieffektivare fordon
– EU-krav och utveckling av provmetoder

– Bonus-Malus - förslag för tunga lb > 16 ton
– Energimärkning av personbilar, miljöbilsdefinition, märkning av drivmedel

– Förändrade förmånsregler

– Elbusspremie

Förnybar energi

– Reduktionsplikt

– Stöd till infrastruktur och ny teknik för produktion
Generellt

– Vägslitagesskatt för tunga fordon

– Ecobonus för sjöfart

– Miljökompensation för järnväg
– Långsiktig översyn av vägtrafikens beskattning

grönt = finns
gult = på gång/förslag
svart = initiativ från regering behövs

Källa: Trafikverket

SOFT – sex myndigheter till regeringen
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Regeringsförklaringen 21 januari 2019

● ”Den omställning som krävs är omfattande. Mycket arbete återstår. Men vi ligger 
i framkant. För eldrivna lastbilar och kollektivtrafik. För ökat byggande i trä. För 
stål utan kol och ny textil från återvunna kläder.

● En kraftfull grön skatteväxling görs. Skatter höjs på miljöförstörande verksamhet 
och sänks på arbete och företagande.

● Flygets stora klimatpåverkan ska minska. Klimatkraven på flyget skärps. Det ska 
gå att ladda och tanka fossilfritt i hela landet. Klimatbonusar och klimatavgifter 
på personbilar förstärks och förenklas. Inga nya bensin- och dieseldrivna bilar 
ska säljas efter 2030. 

● Klimatinvesteringsprogrammen och stadsmiljöavtalen främjar lokala 
investeringar för global hållbarhet och de ska utvecklas och effektiviseras.” 

PRESENTATIONSTITEL
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Klimatpolitiska rådet – styrmedel till regeringen

●Förbered en reform av vägtrafikbeskattningen med utgångspunkt i  
ökad elektrifiering och användning av autonoma fordon som 
samtidigt främjar regional rättvisa.

●Sluta subventionera bilägande, bilkörning och parkering.

●Stärk kommunernas mandat och redskap för att främja fossilfria 
transporter.

●Påskynda elektrifieringen av vägtransporter i hela Sverige.

●Sätt ett stoppdatum för försäljning av fossila drivmedel.

●Öka styrningen mot mer klimateffektiva fordon.

PRESENTATIONSTITEL



IVL |

Godstransportarbete 2010 - 2030

Källa: Trafikverket
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Fossil eller förnybar energi?
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Källa: Preliminära resultat från forskningsprojektet ”Transportinköp och energieffektiva 
godstransporter”, IVL/Chalmers.
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Polarbröd
● Fossilfria 2022

● 75 % av utgående transport med tåg

● Första ellastbilen 2019

PRESENTATIONSTITEL
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Middagsfrid stoppar flygsparris

PRESENTATIONSTITEL
Källa: ATL.nu 
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LBG för lastbilar

PRESENTATIONSTITEL
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Klimatklivet och tunga fordon
Aktör Antal fordon Kommun

Götene Kyltransporter 50 Götene

Dagab Inköp och Logistik 2+8 Göteborg

Olssons åkeri i Skövde 2 Skövde

Uppdraget i Göteborg  (metandieseldrift) 1 Göteborg

Tommy Bremans åkeri 2 Skövde

Larssons Gräv och Transport 1 Orust

Inseth Transport AB 2 Stenungsund

Litra Gas (metandieseldrift + LBG) 5 + 24 Mariestad

Henrik Fredrikssons Åkeri 1 Uddevalla

Rezas Åkeri AB 1 Göteborg

Bess Transport 30 Tjörn

Baker Åkeri AB 
19 Göteborg

Johanssons Åkeri på Tjörn AB 
1 Tjörn

Dagab Inköp och Logistik AB 39 (av sökta 50, resterade el) Göteborg

PRESENTATIONSTITEL
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Low Carbon Marine Freight
● Vad är förutsättningarna för en tjänst där miljöambitiösa lastägare

erbjuds att köpa “klimatneutrala” marina  transporter?
● Bränslet som fartyget förbrukar allokeras till det transporterade

godset.

● Lastägare köper en “klimatneutral” transport och
rederiet/operatören ersätter då fossilt bränsle med förnybart. 
“Drop-in fuel”

● Även vindenergi, el, osv., kan fungera i konceptet. Vi tittar främst på
flytande biobränslen.

● Affärsmodellen IVL vill testa liknar den för “Grön el”.

LOW CARBON MARINE FREIGHT

Göteborgs Hamn
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Prisökning för slutkund –
ett exempel
● 9000 TEU Containerfartyg

● Asien – Europa

● Priser för bränsle: Årliga medelvärden för 2017. För vegetabilisk olja antas 
priset vara det dubbla det för marin gasolja (vilket liknar priserna för marin 
gasolja 2011-2014)

● Frakttariff: ungefär 1000 USD/TEU

● ”low carbon” premium: ungefär 300 USD/TEU

● Godsvärde i container: ungefär 15 000 USD/TEU

● Pris i affären: 20 000 USD/TEU

● Prisökning i affär för en ”low carbon”-transporterad vara: ca 1.5 %



IVL | PRESENTATIONSTITEL
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Betalar ni idag ett högre pris för att någon/några av era 
transportlösningar ska ge mindre miljöpåverkan?
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Vem specificerar vad ?

n=151 (antal företag 
som besvarat frågan)

Transportör Köpare Gemensamt

Transporttid 5 65 30

Tidsprecision 3 74 23

Trafikslag 7 74 19

Fordonstyp 15 69 16

Arbetsinstruktioner 12 72 16

Underleverantörer 34 56 10
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Tydliga politiska styrmedel 

och regler för att öka takten 

i omställningen

Störst påverkan på 

transportsektorn i 

framtiden:

Mer lagstiftning 
och reglering

Högre skatter 
(t.ex. CO2)

Ökade 
bränslepriser

Myndighet/politiker
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Vad är viktigast vid val av transportlösning?
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Här har inget hänt 

på 13 -15 år!

Källa: Transportinköpspanelen
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Renault och segel ro-ro

PRESENTATIONSTITEL

“The partnership with NEOLINE is the latest example of 
our supply chain’s commitment to reduce its carbon 
footprint by 6% between 2016 and 2022. 
Jean-François Salles, Alliance Global Director, Production Control

11 knots

90% CO2 reduction
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Captain Baines gör come-back!

PRESENTATIONSTITEL


