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Förord

Transportgruppen har i sitt arbete utgått ifrån IVA-projektet Ett energieffektivt 
samhälles vision om en 50 procentigt mer effektiv energianvändning år 2050. 
Vi menar att en energieffektiv transportsektor avsevärt kan bidra till att minska 
Sveriges energianvändning och klimatpåverkan. Transporter svarar för en fjärdedel 
av den totala energianvändningen i vårt land. Transporter står också för över 
30 procent av CO2-utsläppen och läggs utrikes flyg och sjöfart till detta svarar 
transporter för hela 41 procent. 

Sverige har genom sin betydande fordonsindustri och elkrafttekniska industri 
ett flertal styrkeområden när det gäller energieffektivisering. Den teknik som 
behövs för energieffektivisering finns redan nu till stora delar tillgänglig. Dessa så 
kallade lågt hängande frukter borde vara enkla att plocka, men vi kan fastslå att 
energieffektivisering inte kommer komma till stånd i den utsträckning det behövs 
utan samverkan. 

Energieffektivisering är av högsta vikt, men vi vill också betona vikten av 
omvandling genom användandet av ny teknik. Sverige har här möjlighet inom 
utvalda områden driva den internationella omställningen.

Nya tekniska lösningar behöver också börja införas och introduktion av nya 
energislag måste på allvar påbörjas, men det handlar inte om att välja en av dessa 
vägar, utan detta måste ske parallellt. Det handlar inte heller endast om att med 
hjälp av teknik rationalisera, utan också om att på olika områden driva på den 
internationella utvecklingen. I denna rapport finns en beskrivning av viktiga 
åtgärdsområden och förslag på vad som bör göras för att nå projektets vision – en 
50-procentig energieffektivisering av Sveriges transporter till år 2050.
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Sammanfattning

2050 kan tyckas avlägset, men för ett trans-
portsystem är det en kort period. En av de vik-
tigaste slutsatserna från Transportgruppens ar-
bete är att om vi ska ha någon möjlighet att nå 
uppsatta mål till 2050 krävs kraftfulla åtgärder 
nu. Det kan inte nog betonas att för att uppnå 
målsättningarna med 50 procent ökad energi-
effektivitet krävs ett tydligt politiskt ledarskap 
och ökad samverkan mellan aktörerna inom 
transport sektorn.

Transportgruppen har arbetat med en mål-
bild i form av en 50-procentig energieffektivi-
sering till år 2050, förbättrad livskvalitet och 
ökad internationell konkurrenskraft. Målet 
ställer stora krav på de som äger problemet; 
såväl samhällsplanerare som politiker och ak-
törer och intressenter inom transportsystemet 
och dess kringsystem.

Resurser måste frigöras för forsknings- och 
innovationsarbete och för att kunna göra de 
rätta vägvalen vid de nödvändiga satsningarna 
på strukturförändringar och teknikskiften. 
Storskaliga demonstrationsprojekt måste stöd-
jas och samordnas. Evidens- och forskningsba-
serade styrmedel samt stimulansåtgärder måste 
utvecklas för att mobilisera aktörer.

Sverige agerar med en nära förståelse för och 
samverkan med det internationella samfundet, 
vilket ger möjligheter att bidra till transport-
lösningar som i global skala kan leda till vä-
sentligt minskade hot mot miljön, ökad indi-
viduell välfärd och stärkt konkurrenskraft för 
näringslivet. Vi måste snarast stärka vårt del-
tagande i internationella transportsamarbeten 
både inom EU och globalt och för detta behövs 
en nationell strategi.

Sverige har en omfattande transportfor-
skning, men låg innovationstakt, men vi har 
samtidigt en unik ställning med företag som 

Scania, Volvo, och Bombardier (med flera) 
och även industrier som utvecklar nödvändiga 
kringsystem.

Förslagen ska ses som delar av en helhet; po-
tentialen nås bäst om de genomförs tillsammans 
som delar av en nationell kraftsamling för att ut-
veckla transportsystemet och dess kringsystem. 
Våra rekommendationer riktar sig till planerare, 
politiska beslutsfattare och olika aktörer inom 
både offentlig och privat verksamhet. 

VÅRA FÖRSLAG I KORTHET

1. Starkt politiskt ledarskap och en 
samordnad nationell strategi
Regeringen bör slå fast en nationell strategi 
som sträcker sig fram till och med år 2050. 
Det är också av stor vikt att från politiskt håll 
besluta om långsiktiga och stabila styrmedel. 
Planeringen av morgondagens transportsystem 
måste också samordnas bättre.

2. Transportsektorn behöver förstärkt 
forskning
Forskning och innovation är helt avgörande för 
att uppnå målet med en 50-procentig energief-
fektivisering år 2050. För att uppnå detta krävs 
en transportsektorspecifik FoU-agenda och tek-
nikutveckling. Vi måste identifiera och satsa på 
ett begränsat antal områden som har stor po-
tential samt stimulera forskarna att medverka i 
innovations- och förändrings arbetets alla faser. 

3. Bättre samordning av innovations- 
och förändringsarbetet
Resurser i det svenska innovationssystemet bör 
användas så att Sverige blir ledande på att eta-
blera marknader för innovativa lösningar genom 
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användande av innovationsupphandling. Detta 
kräver ett fördjupat samarbete mellan myndig-
heter, akademi och forskningsinstitut och det 
privata näringslivet. 

4. Regelöversyn kan snabbt öka 
energieffektiviteten
En översyn av regelverket, risker och ansvar bör 
göras för att avlägsna hinder för en effektivise-
ring av transportsystemet. 

5. Samhällsplaneringen måste göras 
effektivare
Kommunerna ihop med Trafikverket och nä-
ringslivet bör samverka mer kring dessa frågor. 
Vi efterlyser demonstrationsprojekt som kan 
visa på nyskapande, effektiva lösningar för city-
logistik. 

6. Samlad strategi för elektrifiering av 
vägtransporterna
Vi måste skapa ekonomiska förutsättningar för 
elektrifiering av väg- och gatunäten och för ut-
byggnad av laddinfrastruktur i olika miljöer. 
Styrmedel bör utformas så att elektrifiering av 
personbilsflottan, kollektivtrafiken och gods-
trafiken prioriteras. En viktig aspekt är nytän-
kande och förberedning av infrastrukturen vid 
nybyggnad.

7. Samlad strategi för uppkoppling av 
transportsystemets alla komponenter 
Samverkan mellan myndigheter och industri 
bör etableras för att driva frågan om ICT inom 
transportsektorn. Dels gäller det att effekti-
visera transportsystemet, dels som ett svenskt 
industriellt satsningsområde. Särskilt viktigt 
är att fordonsindustrin, telekomindustrin och 
transportbranschen delar målbild. 

8. Snabb implementering av 
modulfordon med större kapacitet
Successiv anpassning av infrastrukturen kan 
öka transporternas produktivitet och energief-
fektivitet, möjliggöra ökat transportarbete per 
meter infrastruktur och minska kostnaderna 
för transport och handel. Regelverket bör där-
för ändras för att tillåta fordon med högre ka-
pacitet. 
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Summary

2050 may seem like the distant future, but for 
a transport system it’s a short period from now 
until then. One of the most important conclu-
sions drawn by the Transport Group is that 
if we are to achieve the goals that have been 
set by 2050, we need to take powerful action 
now. The importance of clear political leader-
ship and better cooperation between players in 
the transport sector to achieve the 50-percent 
energy efficiency improvement goal cannot be 
emphasised enough.

The Transport Group’s work has been based 
on an end-goal of a 50-percent improvement in 
energy efficiency by 2050, improved quality of 
life and increased international competitiveness 
for Sweden. This goal puts considerable pres-
sure on those who own the problem, namely 
community planners, politicians, and stake-
holders and players in the transport system and 
peripheral systems. 

Our proposals should be seen as parts of a 
whole; the best way to achieve full potential is 
if they are implemented together as components 
in a national initiative to develop the transport 
system and its peripheral systems. Our recom-
mendations are aimed at planners, political de-
cision-makers and various players in the public 
and private sectors.

Resources need to be released for research 
and innovation work and so that the right 
choices can be made on essential investments 
in structural changes and technology shifts. 
Large-scale demonstration projects must be 
supported and coordinated. Evidence and re-
search-based control mechanisms as well as 
stimulus actions must be developed to mobilise 
players.

Sweden understands and is working in close 
cooperation with the international community. 

This makes it possible to help create transport 
solutions which, on a global scale, can lead to 
significant reductions in environmental im-
pact, increase individual well-being and im-
prove competitiveness in industry. We need to 
increase our participation as soon as possible 
in international transport cooperation and col-
laboration – both within the EU and globally, 
and to do this we need a national strategy.  

Although extensive transport research is con-
ducted in Sweden, the innovation rate is low. At 
the same time we are in a unique position as we 
have companies like Scania, Volvo and Bombar-
dier (among others) as well as industries that are 
developing the necessary peripheral systems.

OUR PROPOSALS IN BRIEF

1. Strong political leadership and a 
coordinated national strategy
The Government should establish a national 
strategy that extends to the end of 2050. Deci-
sions from the political sphere on long-term and 
stable control mechanisms are very important. 
The process of planning for future transport sys-
tems should be better coordinated.

2. The transport sector needs more 
research
Research and innovation are crucial to achiev-
ing the goal of a 50-percent improvement in 
energy efficiency by 2050. To reach this goal, 
we need an R&D agenda and technology de-
velopment that are transport sector-specific. We 
need to identify and invest in a limited number 
of areas that have great potential and encourage 
researchers to participate in all phases of inno-
vation and change initiatives.
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3. Better coordination of efforts 
promoting innovation and change 
Resources in the Swedish innovation system 
should be used to make Sweden the leader in 
establishing markets for innovative solutions 
through innovation procurement. This requires 
a deeper level of cooperation between govern-
ment authorities, academia and research insti-
tutes, and the private sector.

4. Regulatory oversight can improve 
energy efficiency fast
Oversight of regulatory compliance, risks and 
responsibilities is needed in order to remove ob-
stacles hindering energy efficiency improvement 
in the transport system.

5. Community planning must be more 
efficient
There should be more cooperation on these issues 
between local authorities, the Swedish Transport 
Administration and industry. We would like to 
see demonstration projects that present innova-
tive, efficient solutions for urban logistics.

6. Joint strategy for road transport 
electrification
We need to create the necessary economic con-
ditions for the electrification of road network 
systems and an expansion of the charging in-
frastructure in various environments. Mecha-
nisms should be designed so that the electrifica-
tion of cars, public transport and freight traffic 
is prioritised. Important aspects here are inno-
vation and preparation of the infrastructure for 
new construction.

7. Joint strategy to connect all of the 
components of the transport system
Cooperation between government authorities and 
industry should be established to drive the issue of 
ICT in the transport sector to make the transport 
system more efficient and as a focus area for Swed-
ish industry. It is particularly important that the 
automotive industry, the telecom industry and the 
transport sector share the same vision. 

8. Fast implementation of module 
vehicles with greater capacity
A gradual adaptation of the infrastructure will 
increase transport productivity and energy 
efficiency. It will also enable an increase in 
transport work per metre of infrastructure and 
reduce costs for transport and commerce. The 
regulations should therefore be changed to al-
low higher capacity vehicles on the road.
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FIGUR 1: Totalt tillförd energi per energibärare, TWh, 1970–2011. 
Källa: Energimyndigheten/SCB
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1. Utmaningen

NULÄGE

År 1970 var olja samhällets i särklass största 
energibärare. Under 1970-talet byggdes sedan 
kärnkraften ut och 1973 inföll den första ol-
jekrisen. Sedan dess har oljans roll i energi-
systemet minskat samtidigt som den tillförda 
energin ökat med 24 procent. 1970 var energi-
tillförseln 457 TWh och 2011 var den 584 TWh1. 
Se Figur 1.

För den totala slutliga energianvändningen 
är transportsektorn den sektor som ökat mest, 
även om de senaste fem åren visar på en sta-
biliserad nivå. Sedan 1970 har transportsek-
torns energianvändning ökat från 56 TWh till 
96 TWh, vilket motsvarar en ökning på 73 pro-
cent2, medan de andra sektorernas energian-
vändning har minskat med i snitt 13 procent. 
Se Figur 2.

Inom transportsektorn sker den största ener-

gianvändningen med bensin, diesel och eldnings-
olja. Se Figur 3. Endast 5,4 procent är fossilfritt.

TRANSPORTSYSTEMETS UTVECKLING

Energieffektivisering inom transportsektorn mås-
te ske med en systemansats. Vi har i görligaste 
mån satt systemgränsen så vi fått med både di-
rekta och indirekta effekter av en åtgärd samt fått 
med alla aktörer som både direkt och indirekt 
kan medverka till att åtgärden vidtas. I Figur 4 
redovisas de viktigaste delsystemen som påverkar 
transportsystemets energieffektivitet på kort och 
lång sikt. Till exempel har lokaliseringen av bo-
städer, service och arbetsplatser direkt inverkan 
på efterfrågan på transporter av gods och perso-
ner, och tillgången till tankställen för olika slags 
bränslen och laddstationer för el begränsar vilka 
fordon som går att sälja och var de kan användas.
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FIGUR 2: Totalt slutlig energianvändning per sektor, TWh, 1970–2011. 
Källa: Energimyndigheten/SCB

FIGUR 3: Energianvändning inom transportsektorn år 2009 mätt i TWh, inrikes och bunkring för 
utrikes luftfart och sjöfart. 

Källa: Energimyndigheten, Transporternas energianvändning 2009. (Eo står för eldningsolja och finns i olika kvaliteter)
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GRUNDLÄGGANDE SAMBAND

När energieffektivitet på kort sikt ska analy-
seras har vi fokuserat på kedjan tank-hjul-far-
kost-last, det vill säga marginalkonsekvenser 
av hur energin och farkosterna används i det 
”lilla systemet”. Vid analys av teknikskiften 
har vi däremot i görligaste mån beaktat ener-
giåtgång för framdrift under hela kedjan källa-
tank-hjul-farkost-last-aktivitet-samhällsnytta, 
energiåtgång för produktion och skrotning av 

farkoster inklusive byggande av nya fordonsfa-
briker, samt energiåtgång för byggande av ny 
eller modifiering av gammal infrastruktur, det 
vill säga de totala långsiktiga systemeffekterna 
i det ”stora systemet”. 

Vid analys av energieffektivisering inom trans-
portsystemet har vi bland annat använt nedan-
stående modell som delar upp CO2-utsläppen för 
fordonets framdrift i ett antal kvoter. Genom 
att byta ton mot personer får man motsvarande 
modell för persontransporter. Genom att ta bort 
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FIGUR 4: Det ”Lilla systemet” omfattar aktörerna i själva transportsystemet medan det ”stora 
systemet” inkluderar de kringsystem som sätter ramarna för beslut inom det ”lilla systemet”.5
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olika faktorer får man energiåtgången och ener-
gieffektiviteten i kWh/BNP krona, kWh/ton res-
pektive kWh/tonkm eller kWh/personkm.

 
• Ekonomisk aktivitet, det vill säga BNP, är 

summan av alla arbetsställens förädlingsvärden 
och värdeintensitet är kronor per ton. 
Dessa beror på den makroekonomiska och 
industristrukturella utvecklingen under den 
kommande tillväxt cykeln. 

• Transportintensiteten är ett mått på hur 
långt varje ton gods färdas i ekonomin. Den 
beror på antalet noder (fabriker, lager, butiker 
och bostäder) i förädlingskedjan och deras 
lokalisering. Genom framsynt stadsplanering 
och lokalisering av industrier och terminaler 
kan dock transportintensiteten minskas 
samtidigt som de energi- och klimateffektivaste 
trafikslagen kan gynnas. 

• Trafikintensiteten är ett mått på hur mycket 
trafikarbete, farkostkm, som åtgår för att 
tillgodose ett givet transportbehov i tonkm. En 
farkosts energiförbrukning är i stort sätt omvänt 
proportionell mot farkostens lastkapacitet och 
mot fyllnads graden samt minskar med andelen 
tomtransporter på returen, med egenvikten, 
men ökar med avvikelsen från fågelvägen. Dessa 
faktorers inverkan på CO2-utsläppen skiljer sig 
en hel del mellan transportslagen och kan också 
påverkas genom ruttplanering, samlastning, 
balansering av transporter i båda riktningarna 
och val av fordon och lastbärare som passar 
såväl infrastrukturen, trafiken som lasten. Större 
farkoster gjorda av lättare material, högre 
fyllnadsgrad och införandet av produktions- 
och lagerstyrning som utgår ifrån tillgängliga 
transporter är lågt hängande frukter som inte 
kräver särskilt stora investeringar och där ICT är 
en viktig möjliggörare. 

BNP-tillväxt
Näringslivsstruktur

Informations- och 
kommunikationssystem

Regelverk och 
kontroll av efterlevnad

Farkostindustrin

Byggindustrin

Produktion och 
distribution bränslen 

och el

Transport- och 
trafikteknologi

Stads-, region- och 
bebyggelseplanering

Transportproduktion

Transportinfrastruktur

Transportefterfrågan



14

FIGUR 5: CO2-utsläpp från godstransportsystemet nedbrutet i ett antal kvoter. 

• Energiintensitet är ett mått på 
energiförbrukningen för visst trafikarbete. Det 
skiljer sig väsentligt mellan transportslagen. 
Sjöfart har lägst värde följt av järnväg, väg 
och flyg. Värdet beror också på luft- och 
rullmotstånd, hastighet, trafikrytm, körsätt och 
energiåtervinning vid inbromsning. Ecodriving 
med förarstöd, energieffektivare trafikstyrning, 
utnyttja de energieffektiva transportslagens 
befintliga kapacitet i första hand (i tillexempel 
”gröna korridorer” och hybriddrift) är åtgärder 
på kort och medellång sikt som stöds av ICT. 

• Effektivisering av energianvändningen inom 
transportsektorn måste ta sin utgångspunkt i en 
systemsyn och fokusera på de olika sambanden 
enligt ovan.

Ekonomisk 
aktivitet

Invers
Värdedensitet

Transport-
intensitet

Trafik-
intensitet

Energi-
intensitet

Utsläpps-
intensitet

 CO2 = output x ______ x ________ x __________ x __________ x _______ton
output

CO2

kWh
tonkm

ton
farkostkm

tonkm
kWh

farkostkm

Gods-
transport-

system
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2. Politiska mål och färdplaner

Det är politiken och den tekniska utvecklingen 
som sätter ramarna för vad som kan åstadkom-
mas inom transportsektorn. Här följer korta 
sammanfattningar av viktiga politiska mål och 
färdplaner, både från Europa och Sverige. För-
utom detta urval pågår en mängd andra initia-
tiv. Rapporten från Transportgruppen skiljer 
sig från dessa i det att vi arbetat med en målbild 
i form av en 50-procentig energieffektivisering 
till år 2050.

EU – EUROPEAN ROADMAP 2050 

Den nya europeiska transportplanen, som an-
togs 2011, syftar till att öka mobiliteten och 
fortsätta integrationsarbetet inom EUs trans-
portnätverk – och samtidigt reducera utsläpp 
av växthusgaser och minska EUs beroende av 
importerad olja.

Planen är att fokusera satsningarna på resan-
de inom och mellan städer samt långdistansre-
sande. EU pekar på behovet av att:

• Helt fasa ut bensinbilar i stadstrafik
• 50 procent av passagerar- eller godstrafik på 

vägsträckor längre än 300 km ska i stället gå på 
räls eller på vatten

• 40 procent andel hållbara bränslen med låga 
CO2-utsläpp i flygtrafiken

• 40 procent minskade koldioxidutsläpp inom 
sjöfarten

Nås dessa mål kommer det hjälpa EU att uppnå 
en 60-procentig minskning av växthusgaser från 
alla transportslag till år 2050.

 

EN FOSSILOBEROENDE 
FORDONSFLOTTA 

I den svenska regeringens proposition En sam-
manhållen svensk klimat- och energipolitik 
– Klimat (prop. 2008/09:162) redovisas den 
långsiktiga prioriteringen att Sverige år 2030 
bör ha en fordonsflotta som är oberoende av 
fossila bränslen samt att Sverige 2050 ska ha 
en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning 
till transportsektorn utan nettoutsläpp av växt-
husgaser i atmosfären. En fossiloberoende for-
donsflotta 2030 ska ses som ett steg på vägen 
mot visionen för 2050.

Hösten 2013 ska möjliga handlingsalterna-
tiv vara kartlagda och åtgärder för att redu-
cera transportsektorns utsläpp ska vara iden-
tifierade. 

EN SVENSK FÄRDPLAN FÖR ETT 
SVERIGE UTAN KLIMATUTSLÄPP 2050

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag 
tagit fram ett underlag till en färdplan för ett 
Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 
2050. 

Inom transportsektorn, skriver Naturvårds-
verket, måste det till forskning och introduk-
tion av ny teknik, särskilt för att få fram 
fossilfria och energieffektiva fordon och för-
nybara drivmedel. För att nå dit måste bland 
annat EUs utsläppskrav på nya bilar skärpas 
och utvidgas. 

Samhällsplaneringen måste inriktas på att nå 
målet till år 2050 och det innebär en klimatin-
riktning på infrastruktursatsningar och föränd-
ringar av nationell, regional och lokal planering 
för att samhället ska bli mer transportsnålt. 
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FORUM FÖR INNOVATION INOM 
TRANSPORTSEKTORN

Forum för innovation inom transportsektor 
vill vara en samlingsplats för alla som vill ar-
beta för effektiva transporter i världsklass. Fo-
rumet arbetar med att ta fram en gemensam 
strategi för hela transportsektorn. I forumet 
ingår både myndigheter, näringsliv och akade-
min. Forumet arbetar också med att ta fram 
gemensamma färdplaner för olika centrala om-
råden där arbetet behöver fokuseras.

Forumet har tillkommit som ett resultat av 
två utredningar som involverat många aktörer 
i branschen. Den ena är Ingenjörsvetenskaps-
akademiens projekt Transport 2030 som pre-
senterade en framtidsbild för det svenska trans-
portsystemet fram till 2030 samtidigt som det 

föreslog att det ska bildas ett nationellt forum 
för strategiutveckling och innovation. Den an-
dra är den statliga utredningen Mer innovation 
ur transportforskning, SOU 2010:74 som kon-
staterar att Sverige behöver ett innovationssys-
tem som gör det möjligt för myndigheter, nä-
ringsliv, intresseorganisationer och akademin 
att samarbeta mer effektivt.
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3. Viktiga områden

Transportgruppen inom IVA-projektet Ett 
energi effektivt samhälle har prioriterat ett antal 
områden där effekterna av åtgärder förväntas ge 
störst effekt:

• Logistik och stadsplanering
• HCT och godstransporter
• Kollektivtrafiken
• Elektrifiering av vägtrafiken
• ICT och transportsektorn

Dessa beskrivs nedan.

LOGISTIK OCH STADSPLANERING

Nuläge 
I underlaget till den Färdplan för ett Sverige 
utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050 som 
Naturvårdsverket lämnade in till regeringen den 
11 december 2012 finns följande övergripande 
slutsatser: 
• Den prognostiserade utvecklingen med dagens 

fattade beslut visar på ett allt större glapp till 
målen. 

• Det krävs en förändrad inriktning i utveckling av 
samhälle och infrastruktur för att nå målen. 

• Det går att nå målen, men det krävs en långsiktig 
målbild och internationell samverkan. 

• Förändringar av samhällsstrukturer tar tid och vi 
behöver börja nu.

• Det går att nå klimatmålen och samtidigt för-
bättra tillgängligheten. 

Potential 
Den största potentialen för att minska trans-
portsektorns energianvändning finns i minskade 
utsläpp från personbilar. Till viss del kan det ske 
genom energieffektivisering men det finns också 

potential i förändrad samhällsplanering och i att 
resor görs till fots, med kollektivtrafik och cykel 
i stället för med personbil. För sjöfart och last-
bilar finns det ungefär lika stor potential i en-
ergieffektivisering och användning av förnybar 
energi. Citylogistik är även ett centralt och vik-
tigt område där system för samdistribution kan 
frigöra kapacitet i transportsystemet. Det finns 
tydlig potential i att minska antalet transporter 
i en stadskärna genom att öka fyllnadsgraden 
i distributionsbilarna samt ersätta inköpsresor 
med privatbilar och en del transporter till bu-
tikerna med samordnade hemleveranser från 
plocklager utanför stadskärnan, så kallad e-
handel.

För flyget är potentialen i energieffektivi-
sering ungefär 50 procent, om man räknar in 
klimatbelastningen från andra växthusgaser än 
koldioxid. Järnvägen och sjöfarten kan bidra 
till att minska transportsektorns energianvänd-
ning och klimatpåverkan genom att ta hand om 
godstransporter som flyttas över från väg. Järn-
vägen kan också ta över vissa personresor och 
godstransporter från flyg. Stor potential finns i 
energieffektivisering av infrastrukturhållningen 
ur ett livscykelperspektiv. 

Kommande utveckling 
Attraktiva och tillgängliga städer innebär en 
stad som människor vill verka och bo i. Städer 
där man utgår från behov hos de som lever och 
arbetar i staden och blandar utbud av bostäder, 
arbetsplatser, butiker, biografer, bibliotek och 
gröna ytor. Minskat bilberoende är en viktig 
del. Det innebär inte att vi ska sluta resa utan 
att resorna sker på ett annat sätt och kan bli 
kortare. Staden utformas med gång-, cykel- och 
kollektivtrafik som huvudtransportmedel vilket, 
förutom minskad klimatpåverkan, även ger en 
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Lastkapacitet

1997 bestämdes längden för modulfordon till 25,25 
meter. Ett sådant består av en dragbil med ett flak på 
7,82 meter, vilket är max enligt CEN-standarden, och 
en påhängsvagn på 13,6 meter, vilket är det längsta 
tillåtna enligt EU reglerna. Den maximala tillåtna massan 
för lastbilar har successivt ökats till idag 60 ton 1995. 

I några andra länder tillåts både längre och tyngre 
fordon än i Sverige. I Finland ökade man från max 
25,25 meter/60 ton, som i Sverige, 1 oktober 2013 
till 25,25 meter/76 ton på de flesta vägar och på vissa 
vägar tillåts i Brasilien 30 meter/74 ton.

attraktiv stad och positiva bidrag till andra sam-
hällsmål såsom minskad trängsel, minskat bul-
ler, bättre luft och ökad fysisk aktivitet. Under 
de senaste 15 åren har cyklisterna i Stockholm 
mer än fördubblats och i Malmö tar hela 40 pro-
cent cykeln till och från skola eller arbete.7 

Prognoser pekar dock på en fortsatt stark 
ökning av den totala personbils- och lastbils-
trafiken. Annan forskning visar samtidigt att 
bilresandet sedan ett antal år minskar i många 
större städer. I Sverige verkar trafiken på det 
statliga nätet fortsätta att öka medan trafiken 
sedan ett par år minskar i och nära de största 
städerna. Teorin om ”peak car” kan indikera att 
vi skönjer slutet på den epok då bilens fortsatta 
expansion betraktades som självklar och städer 
byggdes anpassade för bilen.

Hinder 
Inslag av stigberoende gör att de strukturer som 
byggts kring bilen inte enkelt låter sig brytas. 
En viktig uppgift är därför att visa på lösningar 
som leder mot den energieffektiva, attraktiva 
och tillgängliga staden och påvisa hur detta kan 
gynna såväl människor som företag som bor och 
verkar där liksom andra viktiga samhällsmål. 
Bilen kommer även fortsättningsvis att spela 
en viktig roll, men dess dominerande ställning 
måste minska till förmån för mer kollektiva 
transporter av varor och människor och större 
andel gående och cyklande. Det kommer att 
innebära en förändrad syn på stadsrummet och 
en förändrad balans mellan de olika sätt på vil-
ket människor förflyttar sig och sättet på vilket 
gods transporteras. Samtidigt kan den tekniska 
utvecklingen inom till exempel ICT, smarta elnät 
och elektromobilitet styras mot nya typer av for-
don och en annan utformning av stadens uterum 
än vad vi hittills varit vana vid. 

HCT OCH GODSTRANSPORTER

Nuläge
Ökad lastkapacitet på fartyg, flygplan, tåg, 
bussar och lastbilar har genom historien möj-
liggjorts genom successiv anpassning av infra-
strukturen och teknisk utveckling av farkoster-
na. Detta har ökat transporternas produktivitet 

och energieffektivitet, möjliggjort ökat trans-
portarbete per meter infrastruktur, vilket 
minskat kostnaderna för transport och handel. 
Detta har varit en förutsättning för ekonomisk 
tillväxt genom internationell arbetsdelning, spe-
cialisering och skalfördelar. För sjötransporter 
har arbetsproduktiviteten ökat 1 miljon gånger 
från ekstocken till största containerfartyget. 
Nu byggs Panamakanalen ut för allt större far-
tyg och flygplatserna anpassas löpande för att 
kunna ta emot de allt större och därmed energi-
effektivare flygplanen, medan fordonen på väg 
och järnväg inte har tillåtits att öka i storlek i 
samma utsträckning. 

I många länder går trenden mot ökad kapaci-
tet i form av tillåten läng och vikt, men Sverige 
följer inte denna utveckling i samma utsträck-
ning. 

Potential 
Det bedöms finnas mycket begränsad ledig ka-
pacitet inom järnvägssystemet för att möta den 
förväntade 60 procentiga ökningen av efterfrå-
gan på både person- och godstransporter de 
närmaste decennierna. Flera olika möjligheter 
existerar dock för att öka tågtrafikens energi-
effektivitet. Nästa steg består i att kartlägga 
energiförbrukningen för individuella tågsystem 
och dess komponenter med beaktande av dessas 
samverkan med infrastrukturen och de villkor 
de verkar under. En total analys av energiflödet, 
inklusive indirekt och direkt energianvändning 



20

som också tar höjd för olika klimat beroende 
på säsong, skulle möjliggöra en identifiering 
av kritiska faktorer och resultera i innovativa 
energieffektiva lösningar såsom energieffektiva 
energisystem och användande av nya lättvikts-
material. Energieffektiv körning har visat sig ha 
en stark inverkan på energianvändningen. Här 
krävs fortsatt utveckling, men också en ökad 
satsning på förarträning. 

Ökningen av transportarbetet måste hanteras 
utan stora investeringar, ökad energieffektivitet 
och radikalt minskad klimatpåverkan.

Internationella erfarenheter av längre fordon 
visar att de medför högre effektivitet, lägre kost-
nader, färre fordon för givet transportarbete, läg-
re bränsleåtgång, opåverkad eller bättre säkerhet, 
opåverkad eller marginell överföring av gods från 
järnväg, oförändrat eller lägre vägslitage och små 
kostnader för anpassning av infrastrukturen. 

Som grov tumregel gäller att en ökning av 
lastkapaciteten med 50 procent reducerar an-
talet fordon med cirka 30 procent, bränsleåt-
gången per ton med cirka 15–25 procent och 
transport/logistikkostnader med cirka 15–20 
procent. Svenska erfarenheter bekräftar de in-
ternationella erfarenheterna. 

Analys visar att samtliga aktörer tjänar till-
räckligt på att införa HCT (High Capacity Trans-
port) för att motivera investeringarna. För Tra-
fikverket minskar behoven av investeringar för 
att öka väg- och järnvägskapaciteten samtidigt 
som vägslitaget kan minska med så mycket som 
33 procent.

Eftersom kostnadsbesparingarna är runt 20 
procent så bör transportoperatörna kunna räk-
na hem investeringarna i ett HCT ekipage snab-
bare än ett vanligt 25 meters ekipage.

Krav för att nå framgång/incitament
Ett flertal aktörer måste göra investeringar och 
samarbeta för att införa HCT-fordon på vägarna. 
Därför har de viktigaste aktörerna gemensamt 
tagit fram en färdplan8. Där framgår att följande 
åtgärder måste vidtas: 

• Anpassning av infrastrukturen. 
• Framtagande av process och regelverk för 

accesstillstånd och för övervakning av dessas ef-
terlevnad liknande det Australiska IAP (Intelligent 
Access Program). Aktörer är Transportstyrelsen, 
Trafikverket och rättsväsendet. 

• Utveckling och införande av informationssystem 
så kallat ITS (Intelligent Transport System) som 
kan användas för bland annat IAP tjänster. 

• Utveckling av logistiksystem baserade på HCT-
fordon. 

• Framtagande av process och regelverk för certi-
fiering av fordon baserad på PBS (Performance 
Based Standard (PBS) och för övervakning av 
dessas efterlevnad. 

• Utveckling och produktion av HCT fordonseki-
page för de ovan nämnda specifika logistiksyste-
men och vägstandarderna. 

I Färdplanen föreslås att man snabbt kommer 
igång med demonstrationsprojekt för logistiksys-
tem i olika miljöer. Skogsindustrin är redan igång. 
Utveckling och införande föreslås ske i ett antal 
”vågor” med successivt alltmer fulländade HCT-
system och allt större marknadsandelar. Utveck-
lingen drivs både ”top down” med införande av 
HCT vägnät och HCT typkombinationer och ”bot-
tom up” genom att stimulera innovationer med 
initiativ från varuägare och åkerier till skräddar-
sydda HCT-upplägg för specifika logistiksystem.

Bild från 
Australien på 
ett HCT-fordon 
som flyttar två 
40 fotscontainrar 
från en hamn till 
en torrhamn inne 
i landet.
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FIGUR 6: Marknadsandelar i person km 2010 (till vänster) och fördelningen av antalet resor per 
trafikslag 2011 (till höger). 

Källa: Trafikanalys

Hinder
• Risk för att HCT urholkar marknaden för gods 

på järnväg och sjö.
• Mycket pekar på att en bred användning av 

HCT-fordon kan bidra till ökad trafiksäkerhet 
men det finns föreställningar om det motsatta, 
bland annat att ”ju större desto farligare”.

• Acceptans hos allmänheten och beslutsfattare är 
i stort hittills okänd.

KOLLEKTIVTRAFIKEN

Nuläge
Det vanligaste sättet att resa idag är med bil, 
oberoende vilket ärende. Personbilstrafiken har 
haft en marknadsandel på över 80 procent och 
så har det sett ut under den senaste 50 års-peri-
oden. Se Figur 6.

Men för drygt 10 år sedan kom ett trendbrott. 
Enligt Trafikanalys ökade inte den totala trafiken 
i den omfattning som tidigare prognoser gjort 
gällande. Samtidigt ökade tågtafiken mycket mer 
än väntat (57 procent). Förklaringarna är flera; 
låg ekonomisk tillväxt, flera infrastukturprojekt 
som inte blev klara, ökade bränslekostnader.

2011 gjordes 1,35 miljarder resor med kollek-
tivtrafiken, en ökning med 14 procent mellan 

år 2006 och 2011. Resandeökningen har främst 
skett på spårväg och tåg, men bussen står fort-
farande för mer än hälften av alla resor med 
kollektivtrafik. Nästan hälften av alla landets 
kollektivtafikresor sker i Stockholm. Se Figur 7.

Kollektivtrafikbranschen har gemensamt 
samlats kring ambitionen att fördubbla kollek-
tivtrafikresandet till år 2020. 2008 presenterade 
branschföreningarna en gemensam handlings-
plan för regeringen. Tillsammans har bransch-
föreningarna startat en Partnersamverkan för 
en fördubblad kollektivtrafik som innebär att 
hela kollektivtrafikbranschen arbetar tillsam-
mans för att nå fördubblingsmålet.

Potential
Det är viktigt att vara medveten om att vagn-
parken förnyas relativt långsamt. Rent tekniskt 
finns det stor potential framför allt inom buss-
trafiken, men det tar tid innan hybridteknik och 
elfordon slår igenom totalt. Med dessa premis-
ser bedöms energieffektiviseringspotentialen år 
2025 vara cirka 25 procent per personkilometer 
jämfört med 20109. 

I ett längre perspektiv är det svårt att komma 
med mer precisa förutsägelser, men ett rimligt 
antagande bör vara att bussar i stads- och re-
gionaltrafik i genomsnitt är cirka 50procent ef-

2 %Buss, spårvagn,
t-bana 9 %

Tåg 9 %

Personbil, MC
80 %

Fartyg 1 %
Tåg 12 %

Spårväg
11 %

T-bana
23 %

Buss 
53 %
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fektivare år 2050 och regionalbussar kanske 25 
procent. Det skulle då ge en total energieffekti-
visering på cirka 45 procent lägre energianvänd-
ning per personkilometer jämfört med 2010.

Till detta kan läggas ytterligare effektivise-
ringar i planering och genom ökad framkomlig-
het genom bland annat dedicerade körfält och 
trafikstyrning, vilket gör att det bör vara rimligt 
med en besparing på 50–55 procent.

Kommande utveckling
Bilen är fortfarande normen, men dess betydelse 
har minskat och uppfattas inte lika identitets-
skapande som förr. En parallell utveckling med 
fokus på hälsa har lett till ökat cyklande. Detta 
väntas leda till en ökning av kombinationsresor 
med olika trafikslag med kollektivtrafiken som 
en viktig del. 

Den demografiska utvecklingen innebär att 
vi kommer ha fler äldre som är mer aktiva än 
någonsin, vilket kommer att ställa nya, speciella 
krav på kollektivtrafiken.

Luftkvalitetskraven uppfylls inte i många 
stadsområden och bullerfrågor är fortsatt vik-
tiga och kräver åtgärder. Krav på fossilfria 
transporter, energieffektivisering, emissionskrav 
och bullerkrav innebär troligen behov av teknik-
skifte för framförallt busstrafik i stadsområden 
medan krav på trafik i landsbygd sannolikt kan 
mötas med effektivisering och utnyttjande av 
bio-bränslen. Mycket tyder på att utvecklingen 
inriktas mot elektrifiering av stadstrafik som 
kan möta de mer sammansatta miljökraven där 
också kollektivtrafiken måste följa med. 

De olika trafikslagens utrymmesbehov och 
trafiksystemets effektivitet debatteras allt mer i 
takt med att utrymmet i gatunätet minskar. 

Krav för att nå framgång/incitament
Nya fordon och ökad beläggning ger bättre en-
ergieffektivitet. Nylevererade fordon, särskilt 
bussar med hybridteknik, är mer energieffek-
tiva. För att nå målet med en energieffektiv kol-
lektivtrafik krävs dock mer än teknisk utveck-
ling. Visionen om en fördubblad kollektivtrafik 
innebär också ökad resurseffektivitet. Det vill 
säga, arbetet med att göra kollektivtrafiken mer 
attraktiv förväntas innebära att resandet ökar 
mer än utbudet vilket innebär ökad beläggning 

i fordonen. Detta i sin tur ger lägre energian-
vändning per person. En annan mycket viktig 
åtgärd är ökad framkomlighet och effektivare 
linjesträckningar, framför allt i stadstrafik. 
En ökning av medelhastigheten från 18 till 20 
km/h beräknas ge en bränslebesparing på 9 
procent samtidigt som restiden minskar och 
trafikens attraktivitet ökar. Andra åtgärder för 
att nå energimålet är förarutbildning inom alla 
transportslag i kombination med system för fö-
rarstöd, optimering av fordonsstorlekar så att 
fordonens storlek anpassas till resandebehovet, 
till exempel genom att hänga på en släpbuss i 
rusningstid.

Hinder
Den totala kostnaden för kollektivtrafiken har 
ökat mellan 2006 och 2011, oavsett om man 
ser till antalet invånare, antalet resor eller an-
talet utbudskilometer och intäkterna ökar inte i 
samma takt som kostnaderna. 

Det råder olika förutsättningar för kollektiv-
trafik i olika delar av Sverige. Befolkningen ökar 
i större städer och regioner. Samtidigt sker en 
fortsatt befolkningsminskning i glesbygd och en 
allt högre medelålder. Utvecklingen i glesbygd 
möter därmed helt andra problem där lösningar 
anpassade till ett lågt resande måste utvecklas.

ELEKTRIFIERING AV VÄGTRAFIKEN

Nuläge
Elektrifiering av vägtrafiken innebär både för-
ändrade fordon och infrastruktur. Ska detta upp-
nås krävs intensiv samverkan mellan näringsliv 
och stat. Energianvändningen har procentuellt 
ökat mest inom godstransportområdet och näs-
tan all trafik med tunga fordon drivs med fossila 
bränslen. Det är angeläget att bryta den utveck-
lingen och därför har Trafikverket, tillsammans 
med Energimyndigheten och Vinnova valt att ge-
nomföra ett försök10 med innovationsupphand-
ling av elektrifierade vägar. Minst två leverantö-
rer kommer bygga demonstrationsanläggningar i 
Sverige som kan vara i drift under 2015.

Ökad elektrifiering av fordonsdriften är en 
tydlig trend. Det handlar dels om hybridlösning-
ar, det vill säga fordon med en kombination av 
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el- och förbränningsmotor, dels om rena elfor-
don. Genom hybridiseringen och elektrifiering 
minskar fordonens energiförbrukning högst vä-
sentligt framför allt genom elmotorernas höga 
verkningsgrad, men också genom att fordonen 
kan återanvända en del av rörelseenergin vid in-
bromsning. 

Personbilar
Det faktiska antalet elbilar i världen är än så 
länge mycket begränsat. Kostnaden för inköp av 
elbilar är idag väsentligt högre än för motsva-
rande konventionella fordon. Orsaken är främst 
batterikostnaden, men kan också förklaras av 
små serier. För laddhybrider bidrar en mer kom-
plex drivlina till att initialt öka kostnaderna. 

Höga kostnader, korta körsträckor/laddning 
(för rena elbilar), osäkerhet om batteriprestanda 
och osäkerhet om elbilens andrahandsvärdet le-
der sammantaget till att introduktionen av el-
fordon både i Sverige och i världen i övrigt san-
nolikt kommer att vara relativt måttlig under 
de närmaste åren. Den europeiska bilindustrins 

intresseorganisation ACEA11 gör till exempel be-
dömningen att försäljningen av elfordon kom-
mer att ligga mellan 2–8 procent av nybilsför-
säljningen i Europa under 2020-talet givet 
dagens förutsättningar.

Tunga fordon
Kategorin eldrivna bussar omfattar trådbussar, 
laddhybridbussar, rena batteribussar och bräns-
lecellsbussar. Trådbussar är en beprövad tekno-
logi med runt 350 befintliga system och mer än 
40 000 bussar över hela världen. Enbart i Peking 
rullar närmare 10 000 av dessa. I Sverige finns 
de i dagsläget bara i Landskrona, där en av bus-
sarna försetts med ett stort batteri och ”slide 
in”-teknik så den kan ladda på trådarna och sen 
nå hela Landskrona med förorter med energin 
i batteriet. Batteribussar och laddhybridbussar 
demonstreras just nu på flera platser i världen, 
också i Europa. I Umeå provas ett antal batteri-
bussar tillverkade av Umeåföretaget Hybricon. 
Vidare förbereds nu demonstationslinjer i Stock-
holm och Göteborg med laddhybridbussar från 

Scania och 
Siemens sam-
arbetar med att 
integrera Siemens 
teknik för 
strömförsörjning 
med Scanias 
kunskaper kring 
elektrifiering av 
drivlinor.
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Volvo. I Kina har flera hundra batteribussar de-
monstrerats de senaste åren. 

Ett område som kan få stor betydelse, både ur ett 
transportekonomiskt och miljömässigt perspek-
tiv är elektrifiering av tunga fordon för långväga 
transporter. Trots förbättringar med energieffek-
tivisering och emissionsminskning står de tunga 
fordonen för nästan 25 procent av vägtranspor-
ternas totala utsläpp enligt Naturvårdsverket12.

Kravet på räckvidd och motoreffekt innebär 
att tekniker med kontinuerlig överföring av el ses 
som den främsta möjligheten idag. Överföringen 
kan ske underifrån, antingen induktivt och kon-
duktivt med olika tekniska lösningar. En teknik 
som redan har testats är Siemens eHighway tek-
nologi13, där el matas från luftledningar till for-
donen via en strömavtagare. 

Potential
Analyser gjorda på uppdrag av Elforsk14 visar 
att den faktiska energianvändningen för trans-
portsystemet år 2030 skulle kunna begränsas till 
cirka 60 TWh om omställningen till el genomförs 
fullt ut. Detta kan jämföras med cirka 130 TWh 
om vi skriver fram utveckling med dagens driv-
medelsmix och fordonseffektivitet till 2030. Det 
är alltså mer än en halvering av energibehovet.

Utvecklingen innebär att el skulle få en kraf-
tigt ökad roll för fordonsdrift. Utöver den el som 
används för järnväg, (även den bedöms öka med 
upp till 50 procent jämfört med idag), så sker en 
övergång till eldrift både inom personbilssektorn 
och bland tunga vägfordon enligt ett av scena-
rierna i Elforsks studie. Eldrift bedöms då mot-
svara cirka 20 procent av energibehovet för per-
sonbilar. Det innebär att det till att år 2030 skulle 
kunna finnas omkring 1 miljoner rena elbilar och 
laddhybrider om målet om en fossiloberoende 
fordonsflotta genomförs fullt ut.

System med kontinuerlig överföring av el 
skulle kunna ge betydande vinster för samhället 
och fordonsägarna. En studie15 visar att 10 TWh 
kan sparas per år om de stora transportstråken 
elektrifieras. Vidare skulle CO2-utsläppen minska 
med en miljon ton per år. Siemens16 har beräknat 
att utsläppen av CO2 skulle kunna minska med 
mer än 90 procent vid hybriddrift jämfört med 
konventionella fordon drivna på diesel där större 
delen av sträckan är elektrifierad.

Det finns även betydande potential för eldrift 
av transport- och arbetsfordon inom till exempel 
industriella miljöer som gruv- och skogsindustrin 
samt i särskilda miljöer som exempelvis hamno-
råden. Arbetsmaskiner uppskattas svara för 20 
procent av energiförbrukningen inom transport-
området. 

Kommande utveckling
Det är rimligt att anta att elfordonens prestanda 
kommer att utvecklas väsentligt de närmaste 10 
till 15 åren samtidigt som kostnaderna sjun-
ker. Framför allt handlar det om utvecklingen 
på batterisidan. I dag utgör batterikostnaden 
för en eldriven personbil ungefär hälften av bi-
lens totala kostnad. Vissa bedömare menar att 
kostnaden för dagens elbilsbatterier kanske kan 
minska med en tredjedel till 2020 och halveras 
till 2030. Samtidigt skulle dagens batterier med 
ett specifikt energiinnehåll om cirka 100 Wh/
kg kunna nå 300 Wh/kg år 2030. Det innebär 
sammantaget lägre kostnader och längre kör-
sträckor för den rena elbilen. Med kostnadsbe-
sparingar även på andra komponenter talar det-
ta för en kraftig prissänkning av elfordon under 
de närmaste 10 till 15 åren. Denna utveckling 
kan motverkas av att fordonstillverkarna väljer 
att prioritera ökade energilager och därmed mer 
batterier, för att öka aktionsradien. För bussar 
och lastbilar handlar utvecklingen om ökad hy-
bridisering och i vissa fall också om en övergång 
till ren eldrift. 

För elbilssidan är det fler olika initiativ som 
behövs för att marknaden ska komma igång och 
bli lika framgångsrik som exempelvis i Norge. 
Generellt kan konstateras att kunskapsnivån hos 
många viktiga aktörer har en del luckor och att 
det förmodligen krävs en oberoende samordnare 
som kan hjälpa kommuner och företag i det stra-
tegiska elbilsarbetet. 

Följande åtgärder är förslag som skulle hjälpa 
marknaden framåt:

• Publik laddning – lösning för dem som bor i 
lägenhet och inte har en egen parkeringsplats. Ur 
ett kommersiellt perspektiv är det svårt att hitta 
en lönsam väg framåt för att installera laddstol-
par i gatumark. Kommuner behöver här ta en 
ledande position och bygga ut infrastrukturen.
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• Långsiktigheten måste också säkerställas vid in-
köpet av bilen. Användare behöver få förvissning 
om vad som gäller avseende eventuellt bidrag av 
till exempel Bonus-Malus-typ, men även fordons-
skatt respektive förmånsvärden.

• Förmånsbeskattning av laddel gäller i dagsläget, 
precis som för andra förmåner som arbetsgiva-
ren erbjuder. I och med att elen borde kunna 
likställas med att arbetsgivaren erbjuder kaffe 
och frukt, borde förmånsbeskattningen kunna 
slopas, vilket skulle möjliggöra laddplatser på fler 
platser, samt att laddhybrider kan köras mer på 
el och användas vid arbetspendling.

• Regelverket bör ses över, exempelvis Boverkets 
byggregler samt hur kommuner får styra över 
användning av mark som upplåts med bygglov. I 
byggreglerna bör man tidigt kunna säkerställa att 
det förbereds för laddinfrastruktur, till exempel 
rördragning, för att minska kostnaderna och 
underlätta för framtida investeringar. 

Hinder för utveckling
Höga kostnader och begränsad batteriprestan-
da är i grunden de faktorer som begränsar 
elfordonens marknadsgenombrott. Till detta 
kan läggas att infrastrukturen för laddning 
delvis saknas. För eldrivna personbilar antas 
laddningen i första hand ske vid hemmet. Bor 
man i egen villa är detta inget problem. Däre-
mot saknas i stor utsträckning laddningsmöj-
ligheter i bostadsområden med flerbostadshus. 
Ytterligare en begränsande faktor handlar om 
människors preferenser och acceptans. Elbilen 
är något nytt och kräver lite extra planering, 
nya affärsmodeller som bilpooler eftersom den 
är billig att köra men dyr i inköp och för att 
resenären kan välja bil med rätt räckvidd för 
den specifika resan.

När det gäller storskaliga teknikförändringar, 
som till exempel demonstration av och utbygg-
nad av elvägar, saknas delvis bra finansierings-
modeller som tar hänsyn till att kostnaderna är 
höga och riskerna stora. Här behöver modeller-
na med innovationsupphandling och samägande 
stat/näringsliv utvecklas. 

ICT INOM TRANSPORTSEKTORN

Nuläge
Sverige har genom ledande ICT- och fordonsin-
dustri mycket bra förutsättningar för att få fram 
en effektiv digital infrastruktur som gynnar det 
svenska transportsystemet och för att få fram 
produkter och tjänster som kan exporteras.

För att dessa två mål ska kunna uppfyllas be-
höver myndigheter och industri samverka lång-
siktigt och ta fram tydliga strategier och spelreg-
ler för den svenska digitala infrastrukturen som 
även möjliggör framgång på exportmarknaden. 
En viktig faktor är här att bygga den digitala 
infrastrukturen utifrån internationell standardi-
sering och internationell efterfrågan.

Sverige har en ledande position inom ICT och 
fordonsindustri, vilket är mycket viktigt för att 
nå framgång inom detta område. Ericsson är 
världsledande inom system och tjänster för fast 
och mobil kommunikation och tjänster relate-
rade till detta. Inom fordonsområdet har Sve-
rige ledande forskning och utveckling för både 
personbilar, lastbilar, och bussar, särskilt inom 
områdena säkerhet och fordonstelematik. Stora 
resurser satsas även inom elektrifiering, både 
vad gäller infrastruktur och på fordonssidan.

Den främsta svenska styrkan inom detta om-
råde är tillgången till stark industri, forskning 
och utveckling inom dessa områden, men även 
den svenska modellen med nära samverkan mel-
lan industri, myndigheter och akademi.

Givet målbilden att fordon ska elektrifieras, 
kopplas upp, samverka och styras på ett opti-
malt sätt är Sveriges förutsättningar mycket 
goda att inta en tätposition och till och med leda 
denna utveckling.

Potential
De möjligheter som ICT skapar kommer ha stor 
inverkan på våra städer. I en rapport17 uppskat-
tas att ICT-baserade lösningar kan komma att 
leda till en minskning på cirka 16 procent av de 
beräknade totala utsläppen av koldioxid redan 
år 2020.

Den digitala infrastruktur som idag används 
för tjänster kring transporter är till stora delar 
separat för olika trafikslag, och i vissa fall även 
för enstaka tjänster. Detta beror delvis på his-
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toriska organisatoriska skäl, men även på att 
faktorer som ”verksamhetskritisk information”, 
”kommunikationssäkerhet” ofta lyfts fram som 
argument för slutna lösningar.

Detta innebär att det finns stora effektivise-
ringspotentialer genom samordning av digital 
infrastruktur för många tjänster och för flera 
transportslag. Utöver detta skapas även förut-
sättningar för nya tjänster av multimodal ka-
raktär och där fordon och trafikanter av olika 
slag kan bli uppkopplade och samverka med 
varandra.

Kommande utveckling
En avgörande faktor för effektivisering av trans-
portsektorn är i vilken utsträckning ICT kan 
användas för planering och genomförande av 
transporter. Transporter kommer i allt större 
utsträckning att behöva vara uppkopplade och 
övervakade samt kunna styras och optimeras 
med hjälp av kommunikations- och informa-
tionsteknologi.

Tillgängligheten på information och data, 
kommunikation mellan fordon-infrastruktur 
och fordon-fordon kommer öppna nya möjlighe-
ter. Idag finns information via nya kanaler som 
inte styrs av kollektivtrafikens aktörer. Begrep-
pet ”crowd sourcing”, det vill säga att många 
personer tillsammans bidrar med information 
som snabbt sprids via sociala media, kommer få 
ökad betydelse.

I ett transportsamhälle där all trafik är upp-
kopplad och kan samverka skapas möjligheter 
till avancerade tjänster kring:

• Aktiv trafiksäkerhet – kommunicerande fordon 
undviker olyckor

• Smart trafikledning – trafiken kan styras för max-
imal framkomlighet och minimal miljöpåverkan

• Effektiva godstransporter – där transportsyste-
met nyttjas optimalt

För att nå den fulla potentialen behöver alla 
fordon kunna hela tiden vara uppkopplade mot 
nätet.

Avgörande för med vilken framgång detta 
kan göras är tillgången på digital infrastruktur 
som möjliggör dessa tjänster. Den digitala in-
frastrukturen utgör grunden på vilken ICT- och 

ITS-tillämpningar byggs. Hit hör till exempel 
kommunikationsnät och tjänster för kommu-
nikation och dataöverföring (fasta och mobila) 
samt tjänster för datalagring.

I takt med att mer avancerade och mer sam-
verkande tjänster behöver stödjas, behöver den 
digitala infrastrukturen även innehålla funktio-
ner som förenklar lansering och drift av olika 
tjänster – detta kallas ofta tjänsteplattformar 
eller ”service enablement”. Exempel på detta är 
positioneringstjänster (till exempel GPS) och be-
talsystem.

Även grundläggande data som möjliggör 
tjänster kan utgöra en del av den digitala in-
frastrukturen, om den tillgängliggörs. Hit hör 
databaser som beskriver fysisk transportinfra-
struktur och databaser som beskriver planerade 
och pågående transporter, till exempel flygled-
ning, tågtrafikledning, tidtabeller för kollektiv-
trafik, trafikstörningar

Förbättringar av den grundläggande digitala 
infrastrukturen (till exempel bredband och mo-
bil dataöverföring) skapar dels förutsättningar 
för förbättringar dels av nuvarande transport-
tjänster, men även för ”tjänster och data som 
möjliggör tjänster” och därmed blir en del av del 
digitala infrastrukturen.

För att komma till nästa nivå när det gäller 
transporteffektivitet och minimerad miljöpåver-
kan kommer fordon, resenärer, gods och infra-
struktur behöva kommunicera med varandra i 
mycket högre utsträckning än idag. Detta om-
råde är helt beroende av att en digital infrastruk-
tur byggs ut som möjliggör effektiv kommuni-
kation mellan fordon, fordon-infrastruktur, 
gods-fordon-infrastruktur osv. Här pågår idag 
intensiv utveckling av både teknik och alterna-
tiva strategier kring hur denna infrastruktur för 
kommunikation ska växa fram.
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TABELL 1: Exempel på styrmedel inom transportområdet

Administrativa Ekonomiska Informationsspridning Forskning med mera

Hastighetsreglering Bränslebeskattning Eco driving Forskning

Gränsvärden för utsläpp Vägtullar och distansbase-
rade avgifter, banavgifter, 
fordonsskatt

Bränsleförbrukning  
i bilreklam  
(Dir 1999/94/EC)

Utveckling och demon-
stration

Bränslekvalitet Handel med utsläppsrätter Best practice Upphandlingskrav

Bonus/malus system vid 
inköp av fordon

Innovationsupphandling

4. Styrmedel för 
energieffektivisering 
inom transportsektorn

GENERELLA STYRMEDEL

Behovet av styrmedel uppkommer när vi vill 
påverka flödet i en process. I en marknadseko-
nomi uppkommer behovet när vi bedömer att 
marknaden inte fungerar önskvärt, så kallade 
marknadsmisslyckanden.

Det största marknadsmisslyckandet inom en-
ergisektorn är växthusproblemet; utsläppen av 
växthusgaser leder till klimateffekter som inte 
enbart drabbar de som släpper ut gaserna – vi 
har en stor extern effekt. 

I energieffektiviseringsdirektivet pekas på 
ökat beroende av importerad energi, knappa 
energiresurser, behov av att övervinna den eko-
nomiska krisen och begränsa klimatförändring-
arna som motiv bakom ett ingripande från sam-
hället för att uppnå ökad energieffektivisering. 

 Tabell 1 sammanfattar några aktuella styr-
medel inom transportsektorn.

De ekonomiska styrmedlen har förutom en 
styrande effekt även en finansiell effekt. En ef-

fektivt styrande skatt ska påverka beteende så 
mycket som möjligt (för att styra bort från pro-
blemen och därmed minska intäkten från skat-
ten). En finansiell skatt ska vara så lite styrande 
som möjligt (för att inte störa marknadsekono-
min och kunna generera så stora intäkter som 
möjligt). Dagens energibeskattning har inslag av 
både styrande och finansiella syften.

Man bör även skilja på om styrmedlet avser 
att påverka användningen av befintlig teknik el-
ler infrastruktur eller för att stimulera utveck-
lingen av och skifte till ny teknik eller bebyg-
gelsestruktur. Till exempel kan subventioner av 
biobränslen försena teknikskifte till eldrift. 

Inom EU finns också ett handelssystem med 
utsläppsrätter. Handelssystemet leder till en på 
förhand bestämd utsläppsminskning till läg-
sta kostnad genom att företag får handla med 
utsläppsrätter under ett bestämt tak. Systemet 
omfattar energiintensiv industri, el- och värme-
producenter samt flyg. Ett företag som överskri-
der sin tilldelning måste köpa rättigheter från 
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TABELL 2: Kostnader för fordon med olika teknik

Ny teknik Traditionell teknik

Vägtullar och parkeringsavgifter Inga eller låga Höga och stigande

Drivmedelsskatt Ingen eller låg Hög och stigande

Driftskostnader Hög i början men sjunkande Konstant

Fordonsskatt Ingen eller låg Fordonsskatt

Avskrivning Hög på grund av högt pris och 
lågt andrahandsvärde

Beror på pris och andrahandsvärdet

andra som klarar av att underskrida sin tilldel-
ning. Priset på utsläppsrätterna bestäms alltså 
av utbud och efterfrågan och under rådande 
ekonomiska kris har priset varit nere i 0,028 
kr/kg CO2 (våren 2013). En intressant effekt av 
handelsystemet som bestäms på EU-nivå är att 
inget land kan gå före och minska utsläppen ex-
tra mycket för att påverka de totala utsläppen så 
länge antalet kvoter är konstant. 

Generellt kan vi säga att om ett ekonomiskt 
styrmedel träffar det primära målet (till exempel 
koldioxidutsläppen) så är sannolikheten större 
att fler relevanta åtgärder aktiveras.

UTVECKLINGSVÄGAR

Om vi ska få konsumenten att köpa fordon med 
ny energieffektiv teknik måste fordonet vara bil-
ligare i samlade kostnader än traditionell teknik. 
Tabellen nedan sammanfattar kostnadskompo-
nenter för två identiska fordon men med olika 
tekniker (elbil och konventionell bil).

Av tabell 2 framgår att de huvudsakliga kost-
nadskomponenter som vi kan påverka handlar 
om olika ekonomiska styrmedel. Genom att 
inte avgiftsbelägga ny teknik kan relativpriset 
förbättras till den nya teknikens fördel. Vi no-
terar emellertid att en sådan lösning inte med 
säkerhet är långsiktigt hållbar eftersom det på-
verkar dels det totala skatteuttaget (eller tullin-
täkterna) men också andra effekter. Befriandet 
från vägtullar, som ett sätt att gynna ny teknik, 
kan lätt leda till att mer trängsel (med nya rena 
fordon) skapas.

Avskrivning är en betydande nackdel för 
ny teknik av två skäl; dels är den nya tekni-
ken naturligtvis dyrare och därmed är inköps-
kostnaden betydligt högre och dels är andra-
handsmarknaden osäkrare och därmed blir 
den förväntade värdeminskningen betydligt 
större. Vi kan säga att per definition kommer 
andrahandsvärdet på den nya tekniken att vara 
lågt och därmed kommer ägarens avskrivnings-
kostnader att vara höga. 

• Om den nya tekniken misslyckas finns inga kö-
pare för de begagnade fordonen. 

• Om den nya tekniken lyckas kommer nya fordon 
att vara billigare i produktion och därmed kom-
mer priserna falla på andrahandsmarknaden för 
fordon med denna nya teknik. 

Oberoende av utfallet av den nya tekniken 
kommer kunderna att få se ett fallande andra-
handsvärde för sina nya fordon. I kombina-
tion med en svag marknad blir riskerna med 
en investering i nya fordon höga. Vi kan här se 
olika utvecklingsvägar avseende införandet av 
elfordon. 
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5. Sammanfattande förslag 
– Sverige visar vägen

UTGÅNGSPUNKTER FÖR TRANSPORT-
GRUPPENS ARBETE

Vi har arbetat med en målbild i form av en 
50-procentig energieffektivisering inom trans-
portsektorn till år 2050. Vi anser att detta går 
att uppnå, förutsatt att gruppens rekommenda-
tioner följs. Det återstår närapå 40 år till år 2050 
men för ett transportsystem med lång livslängd 
för många av sina strukturer och komponenter 
är det en kort period. En av de viktigaste slutsat-
serna från Transportgruppens arbete är att för att 
ha någon möjlighet att nå uppsatta mål till 2050 
krävs kraftfulla åtgärder nu – dels för snabba ef-
fekter under rationaliseringsfasen fram till 2025, 
dels för strukturförändringar och teknikskiften 
med effekter under omvandlingsfasen efter 2025. 

Genom projektet Ett energieffektivt samhälle 
har vi arbetat med en tydlig målbild i form av 
en 50-procentig energieffektivisering till år 2050 
och förbättrad livskvalitet och ökad internatio-
nell konkurrenskraft. Målet är ambitiöst, och 
ställer stora krav på de som äger problemet; så-
väl samhällsplanerare som politiker och aktörer 
och intressenter inom transportsystemet och 
dess kringsystem.

Arbetsgruppen Transport inom projektet Ett 
energieffektivt samhälle har bestått av en bred 
samling personer från transportsektorn. Grup-
pen har här valt att avge några rekommendatio-
ner som är särskilt viktiga för att vi ska kunna 
nå målet för transportsystemet. Rekommenda-
tionerna riktar sig till planerare, politiska be-
slutsfattare och olika aktörer inom både offent-
lig och privat verksamhet. 

De utpekade åtgärderna ska ses som delar 
av en helhet; potentialen i de föreslagna åtgär-
derna kan nås bäst om de genomförs tillsam-
mans som delar av en nationell kraftsamling 
för att utveckla transportsystemet och dess 
kringsystem. 

Resurser måste frigöras för forsknings- och 
innovationsarbete och för att kunna göra de 
rätta vägvalen vid de nödvändiga satsningarna 
på strukturförändringar och teknikskiften. 
Storskaliga demonstrationsprojekt måste stöd-
jas och samordnas. Evidens- och forskningsba-
serade styrmedel och stimulansåtgärder måste 
utvecklas för att mobilisera aktörer. 

Sverige agerar med en nära förståelse för och 
samverkan med det internationella samfundet. 
Dessa samarbeten ger goda möjligheter att bi-
dra till transportlösningar som i global skala 
kan leda till väsentligt minskade hot mot mil-
jön, ökad individuell välfärd och stärkt kon-
kurrenskraft för näringslivet. Vi måste snarast 
stärka genomslagskraften i vårt deltagande i 
internationella transportsamarbeten både inom 
EU men också globalt, och basera detta interna-
tionella agerande på en nationell strategi. 

I Sverige bedrivs en omfattande transport-
forskning, men innovationstakten är för låg. 
Samtidigt har vi en unik ställning dels inom 
transportmedelsindustrin med företag som 
till exempel Scania, Volvo, och Bombardier 
(med flera), dels inom industrier som utveck-
lar kringsystem som är nödvändiga för om-
ställningen som Ericsson, SAAB, ABB, Vatten-
fall Siemens, Stora Enso, Preem, Skanska och 
Peab. 
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REKOMMENDATIONER

1. Starkt politiskt ledarskap och en 
samordnad nationell strategi
För att uppnå målsättningarna med 50 procent 
ökad energieffektivitet inom transportsektorn 
år 2050 krävs ett tydligt politiskt ledarskap och 
ökad samverkan mellan aktörerna inom trans-
portsektorn. Regeringen bör, i bred samverkan, 
slå fast en nationell strategi som sträcker sig 
fram till och med år 2050 och utgör en stabil 
grund för transportsektorns teknikomvandling 
de kommande decennierna. Det räcker inte med 
rationaliseringar av den befintliga teknikbasen. 
Det är också av stor vikt att från politiskt håll 
beslutar om långsiktiga och stabila styrmedel. 
Planeringen av morgondagens transportsystem 
måste också samordnas bättre mellan olika tra-
fikslag, stat och regioner och andra centrala ak-
törer samt framför allt med de kringsystem som 
krävs för omställningen

2. Transportsektorn behöver förstärkt 
forskning
Forskning och innovation är helt avgörande 
för att uppnå målet med en 50-procentig ener-
gieffektivisering år 2050. För att stärka svensk 
forskning och innovation inom transportsek-
torn och speciellt dess koppling till kringsyste-
men krävs en transportsektorspecifik FoU-agen-
da och teknikutveckling. Vi måste identifiera 
och satsa på ett begränsat antal områden som 
har stor potential samt stimulera forskarna att 
medverka i innovations- och förändringsarbe-
tets alla faser. 

3. Bättre samordning av innovations- 
och förändringsarbetet
De offentliga resurserna in form av pengar, 
kompetens, engagemang och organisatoriska 
strukturer måste samordnas och få ett tydligare 
fokus i innovationsarbetet. Sverige måste åter 
bli ledande på att etablera marknader för inn-
ovativa lösningar genom att det offentliga går 
före och använder innovationsupphandling. En 
framgångsrik innovationsstrategi för transport-
sektorn kräver ett fördjupat samarbete mellan 
myndigheter, det privata näringslivet, akademi 
och forskningsinstitut och det privata närings-

livet. Forum för Innovationer inom transport-
sektorn är ett initiativ som bör förstärkas för 
att åstadkomma en samordnad och fokuserad 
innovationsstrategi för alla nyckelaktörer.

En gemensam entreprenörsanda måste ge-
nomsyra den organisatoriska, tekniska och af-
färsmässiga utvecklingen som krävs. Det krävs 
satsningar på teknisk utveckling, och på sikt 
harmonisering och standardisering, allt med en 
systemsyn. Och det krävs satsningar på samord-
ning med aktörer i omvärlden, inte minst i ur-
bana regioner, transportköpare i industrin och 
med operatörerna.

4. Regelöversyn kan snabbt öka 
energieffektiviteten
Regelverkens utformning styr i mycket hög 
grad ansvar, risker och initiativmöjligheter för 
transportsektorns olika aktörer. En översyn av 
existerande regelverk bör göras för att avlägsna 
hinder för en effektivisering av transportsyste-
met. Samarbete med och mellan myndigheter är 
helt avgörande. Utveckling och implementering 
av nya tekniker och tjänster förutsätter ofta en 
regelförändring. Genom en regelförändring till 
exempel att tillåta och stimulera ride sharing 
och fraktbörser, kan vi exempelvis uppnå ökad 
fyllnadsgrad hos fordon, mer effektivt infra-
strukturutnyttjande och ökad sammodalitet18. 

5. Samhällsplaneringen måste göras 
effektivare
Det finns möjlighet till förbättringar i den nöd-
vändiga godstransportförsörjningen i stadsmil-
jöer, som hittills ägnats för lite uppmärksamhet. 
Det finns dock fortfarande stora kunskapsluck-
or i fråga om hur de aktuella godsflödena och 
därmed potentialerna faktiskt ser ut, eftersom 
stadsdistributionens aktörer är så differentiera-
de, alltifrån stora köpcentrum och gallerior och 
de stora logistikföretagens slingbilar till småbu-
tiker med enstaka leveranser via mindre trans-
port- och budfirmor samt returfrakter av olika 
slag. Därtill kommer att en stor del av industri-
produktionen sker i urbana miljöer. Det behövs 
ett mer differentierat utbud av mark och lokaler 
för näringslivets behov i städer, både vad gäller 
terminaler utanför och lastmöjligheter inne i stä-
derna. Ökade möjligheter till samlastning kan 
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vara intressanta i vissa miljöer, liksom studier av 
om även spår- och vattentransporter kan spela 
en större roll i stadsdistributionen än idag. Kom-
munerna ihop med Trafikverket och näringslivet 
bör samverka mer i kunskapsuppbyggnad kring 
dessa frågor. Vi efterlyser demonstrationspro-
jekt som kan visa på nyskapande, effektiva lös-
ningar för urbana godstransportsystem. 

6. Samlad strategi för elektrifiering av 
vägtransporterna
Vi måste skapa ekonomiska, organisatoriska 
och juridiska förutsättningar för elektrifiering 
av väg- och gatunäten och för utbyggnad av lad-
dinfrastruktur i olika miljöer. Styrmedel i form 
av förmåner, skatter och subventioner bör ut-
formas så att elektrifiering av personbilsflottan, 
kollektivtrafiken och godstrafiken prioriteras 
framför andra fossilfria bränslen och drivlinor 
eftersom eldrift är energieffektivare och den 
begränsade tillgången på biodrivmedlen bör re-
serveras för luft- och sjöfart. En viktig aspekt 
är nytänkande och förberedning av infrastruk-
turen vid ny- och ombyggnad. Sverige har goda 
förutsättningar att ta ledningen beträffande 
elektrifiering av tunga fordon och bussar.

7. Samlad strategi för uppkoppling av 
transportsystemets alla komponenter 
Samverkan mellan myndigheter och industri bör 
etableras för att driva frågan om ICT inom trans-
portsektorn. Dels för att effektivisera trans-
portsystemet, dels som ett svenskt industriellt 
satsningsområde. Särskilt viktigt är att fordons-
industrin, telekomindustrin och transportbran-
schen delar målbild. Centrala aktörer inom ett 
sådant satsningsområde bör vara Trafikverket, 
Volvo AB, Volvo Cars, Scania, Ericsson, Sie-
mens, SAAB samt större transport- och teknikfö-
retag. Även akademi och branschorganisationer 
bör involveras. Ett storskaligt pilotförsök bör 
planeras för att lyfta fram möjligheterna inom 
detta område, och för att på ett effektivt sätt på-
skynda trafikslagsövergripande utveckling och 
införande inom området.

8. Snabb implementering av 
modulfordon med större kapacitet
Ökande lastkapacitet på fartyg, flygplan, tåg, 
bussar och lastbilar har genom historien möj-
liggjorts genom successiv anpassning av in-
frastrukturen. Detta har ökat transporternas 
produktivitet och energieffektivitet, möjliggjort 
ökat transportarbete per meter infrastruktur, 
vilket minskat kostnaderna för transport och 
handel. Detta har i sin tur varit en förutsättning 
för ekonomisk tillväxt genom internationell ar-
betsdelning, specialisering och skalfördelar. Ge-
nom marginella investeringar kan en del av våra 
vägar och järnvägar klara fordonskombinatio-
ner med väsentligt större kapacitet än idag. Re-
gelverket bör därför ändras för att på en del av 
vägnätet tillåta och främja fordon med högre ka-
pacitet (längre och tyngre fordon, med ökad vo-
lym) så kallade High Capacity Transports (HCT). 
Detta innebär att befintlig kapacitet tas bättre 
tillvara genom att infrastrukturen utnyttjas i hö-
gre grad. HCT ger också produktivitetsökningar 
i industrin, lägre energianvändning per fraktat 
ton gods och lägre CO2-utsläpp. Möjligheterna 
med platooning (vägtåg) och automatisering 
måste också utnyttjas. Genom mer kostnadsef-
fektiva transporter stärks Sveriges konkurrens-
kraft vilket påverkar transportintensiva näring-
ar som skog- och gruvnäringen samtidigt som 
fordonsindustrins exportnöjligheter stärks. 

HCT-rekommendationen gäller även Buss 
Rapid Transit (BRT och järnvägstransporter – 
gröna, effektiva godståg kan öka järnvägens 
kapacitet genom att ta ”mer last eller fler passa-
gerare på vagnen och fler vagnar i tåget”) genom 
begränsade investeringar ibland annat längre 
mötesspår och högre axellaster. Dessutom kan 
infrastrukturen utnyttjas bättre med effektivare 
planering, mindre risk för störningar och högre 
kvalitet på tågtransporterna. 
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Transporter svarar för en fjärdedel av den totala energianvändningen 
i Sverige. Sedan 1970 har transportsektorns energianvändning ökat 
från 56 TWh till 96 TWh, vilket motsvarar en ökning på 73 procent. 
Transporter står också för över 30 procent av CO2-utsläppen och läggs 
utrikes flyg och sjöfart till detta svarar transporter för hela 41 procent. 

Sverige har genom sin betydande fordonsindustri och elkrafttekniska 
industri ett flertal styrkeområden när det gäller energieffektivisering. 
Den teknik som behövs för energieffektivisering finns redan nu till stora 
delar tillgänglig. 

I denna rapport finns en beskrivning av viktiga åtgärdsområden 
och förslag på vad som bör göras för att nå projektets vision – en 
50-procentig energieffektivisering av Sveriges transporter till år 2050. 
För att ha någon möjlighet att nå dessa mål krävs kraftfulla åtgärder nu.

i samarbete med


