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Sammanfattning
I samband med det klimatpolitiska ramverket beslutade riksdagen att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört
med 2010. Denna omställning kräver betydande insatser inom flera områden1: planera
och utveckla attraktiva och tillgängliga städer som minskar efterfrågan på transporter
och ger ökad transporteffektivitet, infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag, effektivare fordon och ett energieffektivare framförande av fordon samt en övergång till eldrivna transporter och biodrivmedel. Det senare är i linje med tidigare beslut om att
Sverige skall ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030.
Sedan 1990 har de sammanlagda utsläppen av växthusgaser inom länet minskat med ca
33 procent.2 Transportsektorn är den sektor som släpper ut mest växthusgaser med 45
procent av länets sammanlagda utsläpp, utsläppen har heller inte minskat med mer än
4 procent sedan 1990. Utsläppen behöver med andra ord minska betydligt till fram till
2030 om det nationella målet tillämpas på länsnivå.
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Notera den brutna tidslinjen i figuren.

© RISE Research Institutes of Sweden

2016

2

Samtidigt väntas transporterna öka, både persontransporter och godstransporter, om
ytterligare åtgärder inte tas för att effektivisera transportsystemet. Detta medför en än
större utmaning i omstämställningen till ett fossilfritt transportsystem. Studerar man
transportutsläppen mer i detalj ser man att den överlägset största delen kommer från
personbilar följt av lastbil.
Personbilar är i trafik relativt länge i Sverige och en stor del av de bilar som säljs idag,
och som redan är i trafik, kommer vara i trafik också 2030. Ju snabbare omställningen
av nybilsförsäljningen kan ske desto större möjligheter finns att nå uppsatta mål till
2030. Bilar som går på alternativa bränslen, som till exempel el och biogas, finns på
marknaden idag, dessutom är dessa både miljömässigt och ekonomiskt konkurrenskraftiga, eller till och med mycket konkurrenskraftiga, jämförts med traditionellt fossildrivna bilar sett över bilens hela livslängd. Om förnyelsen av bilparken matchas med
snabb utbyggnad av biobränsleproduktion, både till exempel biogas och så kallade
drop-in bränslen, bränslen som kan användas i traditionella fordon som till exempel
HVO-diesel samt etanol och metanol som kan blandas i bensin, ökar chanserna att nå
2030 målen ytterligare.
Kollektivt resande är mycket energieffektivt och nyttjar till stor del förnybara drivmedel
redan idag. Kollektivtrafiken bedrivs främst på väg inom länet. Sett till fördelning mellan trafikslagen står stadsbusstrafiken och regionbusstrafiken för drygt 60 procent av
resorna. Resandet med tåg har ökat markant, främst på Västkustbanan som står för ca
38 procent av resorna inom kollektivtrafiken i länet. Resandet på Viskadalsbanan och
Halmstad-Nässjö järnväg, står gemensamt för knappt 1 procent av alla resor.

Resandeutveckling Halland 2006 – 2016

Från Halland går en direktlinje med flyg, från Halmstad till Stockholm Bromma och
resandet har ökat och förväntas nå ca 200 000 passagerare år 2030. Flygbränslet har
idag i Halmstad en inblandning på 5 procent biodrivmedel vilket tekniskt kan ökas till
50 procent med dagens teknik. Tillgången på biobränsle för flyget globalt är låg och
priset betydligt högre jämfört med det fossila.

© RISE Research Institutes of Sweden

3

Utsläpp från godstransporter härrör främst från lastbilstransporter. Dessa är till stor
del koncentrerade till Västkuststråket, framförallt vid E6 och de större orterna. Transittrafiken är stor på E6 och uppskattas till ungefär hälften av lastbilstransporterna på
vägen. Lastbilstransporter har ökat i andel på bekostnad av järnvägs- och sjötransporter och den förväntade ökningen av lastbilstransporter inom Halland de kommande
åren är större än för riket i stort. Många företag verksamma i Halland har redan eller
har som mål att senast till 2030 helt ha ställt om sina transporter till fossilfria drivmedel. Tunga lastbilar kan idag drivas med till exempel HVO-diesel eller FAME/RME (det
senare kräver dock en viss anpassning av motorn). Det finns tunga lastbilar tillgängliga
på marknaden som använder alternativa bränslen såsom komprimerad eller flytande
natur- eller biogas, eller ett för ändamålet speciellt framtaget etanolbränsle (ED95).
Järnvägen är viktig för ett fåtal mycket godsintensiva företag i länet som använder den
för sina transporter. Mycket av godstrafiken på järnvägen är annars genomgående trafik. Även hamnarna är viktiga för Hallands näringsliv, Varbergs och Falkenbergs hamnar främst export och mestadels import i Halmstad. Alternativa bränslen som till exempel flytande natur- och biogas har börjat användas inom sjöfarten, dock i mycket
låga volymer än så länge. Internationella avtal har just slutits om minskade klimatutsläpp även till havs. Flygtrafikens andel av de totala godstransporterna är i sammanhanget ytterst marginella, det ekonomiska värdet av det flygfraktade godset är
dock betydande.
Utsläppen från arbetsmaskiner har sedan 1990 ökat med omkring 3 procent i Halland
och industri- och byggsektorn samt skogs- och jordbruk står gemensamt för cirka två
tredjedelar av de totala utsläppen från arbetsmaskiner. Utsläpp från arbetsmaskiner
inom kommersiella och offentliga verksamheter har kraftigt ökat sedan 1990, ökningen
är strax under 30 procent, inom industri- och byggsektorn är ökningen ca 15 procent
medan utsläppen minskat något från jord- och skogsbruket. Arbetsmaskiner är en
mycket heterogen grupp med en heterogen användning; det finns ett stort antal olika
arbetsmaskintyper och dessutom ett stort antal arbetsmaskiner. Arbetsmaskiner med
dieselmotor kan till stor del idag helt gå över till att använda förnybara bränslen som
HVO-diesel. Det finns även arbetsmaskiner, till exempel traktorer, som går på natureller biogas på marknaden. Hybridisering och elektrifiering av arbetsmaskiner och redskap har kommit långt inom vissa segment men är i sin linda i andra.
Givet dom lokala förutsättningarna i Halland och de regionala aktörernas rådighet föreslås följande fokusområden för fortsatt omställning mot fossilfrihet:
•

Främja lokal produktion – och användning – av förnybara drivmedel, främst
biogas från jordbruk och samhällets restprodukter men även nya drivmedel baserade på restprodukter från skogsindustrin kan vara aktuellt samt förnybar elproduktion. Produktion av förnybara drivmedel, så som exempelvis biogas,
skapar diversitet för lantbruksföretagen, och ger flera ben och möjliga inkomstkällor att förlita sig. Förutom att biogas bidrar till uppfyllandet av ett antal
miljö- och samhällsmål och har möjlighet att stärka det regionala näringslivet/industrin/jordbruket så är gas ett prioriterat bränsle inom EU (infrastrukturdirektivet) och de institutionella förutsättningarna bedöms vara gynnsamma och relativt stabila över tid.

•

Fortsatt satsning på kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är den del av transportsektorn som har högst andel förnybara drivmedel i dagsläget. I tillägg är kollektiv-
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trafiken en viktig del in utveckling av ett transporteffektivt samhälle, tillsammans med till exempel en fortsatt satsning på ökat cyklande. Halland är en region där många av invånarna arbetspendlar och om detta i än större utsträckning
kan ske kollektivt så kan det ge betydande effekt. Region Halland har haft en
mycket positiv utveckling vad gäller kollektivtrafiken de senaste åren och det
gynnar både omställningen och den regionala utvecklingen med ytterligare
stärkt kollektivtrafik.
•

Aktivt medverka till förnybara drivmedels tillgänglighet i hela Halland. Genom
att regionen tar en aktiv roll i samhällsplanering kan omställningen underlättas.
Detta gäller för elektrifiering (laddinfrastruktur m.m.) så väl som för flytande
och gasformiga biobränslen.

•

Använd fyrstegsprincipen3 för trafikplanering, den syftar till att identifiera effektiva åtgärder som nyttjar befintlig infrastruktur och ändrade transportmönster framför nybyggnation (som ofta är ett dyrare sätt att uppnå samma sak).

•

Överväg om det för regionen är möjligt att stimulera ägare till etanol/flexifuel
bilar att i större utsträckning tanka just etanol. Antalet etanol/flexifuelbilar i
Halland har varit konstant de senaste 5 åren men mängden levererad etanol har
sjunkit kraftigt. Antalet etanolfordon är större än summan av övriga ickekonventionella fordon och effekten av om dessa i större utsträckning tankades
med etanol (och inte bensin) skulle inte vara helt försumbar.

•

Funktionell upphandling för transporter och tjänster där arbetsmaskiner och
redskap nyttjas som regionen har rådighet över. Ett ökat nyttjande av förnybara
drivmedel i kollektivtrafiken och verksamheter som regionen har rådighet över
underlättar en kostnadseffektiv utbyggnad av publika tankställen för förnybara
drivmedel. Här är det viktigt att fokusera på funktion och effekt och vara teknikneutral, inte fokusera på en speciell teknik då det kan skapa så kallade inlåsningseffekter.

I tillägg till detta finns andra viktiga delar av transport och arbetsmaskinsektorn men
där omställningen kan förväntas drivas av andra aktörer.

RISE Research Institutes of Sweden AB
Göteborg 2018

3

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Fyrstegsprincipen i praktiken, 2012.
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1

Inledning

I Sverige har Riksdagen fattat beslut om att vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta
2030. I samband med beslutet 2017 om det klimatpolitiska ramverket beslutade riksdagen att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.4 Denna omställning kräver betydande insatser
inom flera åtgärdsområden:5 planera och utveckla attraktiva och tillgängliga städer som
minskar efterfrågan på transporter och ger ökad transporteffektivitet, infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag, effektivare fordon och ett energieffektivare framförande
av fordon samt en övergång till eldrivna transporter och biodrivmedel. Regeringen presenterade 2017 det så kallade Bränslebytet, ett paket med nya styrmedel vars syfte var
att reducera transportsektorns utsläpp och över tid öka användningen av biodrivmedel.
Även på regional och kommunal nivå tas en mängd initiativ för att minska transportsektorns energianvändning och ställa om till alternativa drivmedel. Detta genom till
exempel ökat kollektivt resande, översyn av de egna fordonsflottorna med övergång till
el- och biodrivmedel samt smart samhällsplanering. Även på tillförselsidan görs investeringar, bland annat genom att öka biogasproduktionen genom insamling och rötning
av matavfall och rötning av avloppsslam, investering i förnybar elproduktion genom
kommunala energibolag, och medverkan i forskningsprojekt för framtida biobränslen
för att nämna några.
Som en del av denna omställning så har RISE tagit fram detta kunskapsunderlag på
uppdrag av Region Halland. Underlaget är uppdelat i två delar, del I rör nuvarande
status för transportsystem och arbetsmaskiner i Halland samt projektioner över eventuell utveckling och del II beskriver övergripande olika drivmedels lämplighet för olika
applikationer, förutsättningar för omställning samt initial identifikation av fokusområden för fortsatt omställning.
Mer konkret så görs i del I, kapitel 2–4, ansatsen att utifrån tillgänglig statistik besvarar frågor kring hur mycket energi som går åt för transporter i Halland idag och vilka
växthusgasutsläpp dessa ger upphov till, fördelat framförallt utifrån kategorierna i nationell utsläppsstatistik. Projektioner över eventuell utveckling presenteras där sådana
finns tillgängliga. Vidare presenteras vilka fossilfria energislag, samt hur mycket, som
levereras inom länet idag samt hur mycket som kan finns till förfogande inom en nära
framtid, inklusive förutsättningar för produktion och distribution av dessa.
Del II, kapitel 5–7, ger en överblick kring vilka biobaserade och alternativa bränslen
som, med för och nackdelar, finns tillgängliga idag och inom närtid. Vidare genomlyses
olika alternativa bränslens potential för att reducera växthusgasutsläpp, ur ett livscykelperspektiv, inklusive reduktionskostnad. Detta sammantaget säger något om olika
alternativa drivmedels lämplighet för olika applikationer. Vidare ger del II en initial
indikation av fokusområden för omställning, både på kort och på medellång sikt. Analysen utgår från en omedelbar omställning av transportsystem och fordonsflotta med

4
5

Trafikutskottet, Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan, 2017.
Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84.
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utblick fram till 2030 med hänsyn taget till befintliga och kommande styrmedel och
mål, vilka ges en översikt av i kapitel 6.
Metod
Metodmässigt består del I av sammanställning och syntes av transport- och bränsleoch utsläppsstatistik, tillgängliggjord av Region Halland, och befintliga kunskaper rörande olika fossilfria bränslens tillgänglighet i Halland. Projektioner för eventuell framtida utveckling bygger på befintliga publicerade modellstudier.
För del II bygger analysen vidare på underlaget i del I samt kompletteras med en genomgång, utifrån livscykelperspektiv, av de alternativa bränslen som har störst potential att i närtid bidra till en omställning av transportsystem och för användning i arbetsmaskiner. Analysen inkluderar även bränslen som visar potential på forskningsoch demonstrationsnivå och kan vara alternativ på längre sikt. Vidare har en analys av
regionala och nationella mål, visioner och styrmedel för att identifiera fokusområden
för omställning i en halländsk kontext genomförts.
De regionala förutsättningarna har beaktats genom intervjuer och på annat sätt inhämtad kunskap från i Halland verksamma offentliga och privata aktörer. Aktörer innefattar kommuner, universitet och högskolor, kollektivtrafikbolag, samt industri och besöksnäring.
Avgränsningar
Analys och syntes har enbart utgått från befintlig och för RISE tillgängliggjord statistik,
visioner, mål etc. Inhämtande av material via intervjuer har genomförts i den mån intervjupersoner varit tillgängliga under datainsamlingsfasen av detta uppdrag.

© RISE Research Institutes of Sweden

8

2
Transporter i Halland, nuläge och
utblick
Transportsektorn är i en Halländsk kontexten den sektor som släpper ut mest växthusgaser, se Figur 1, och en sektor vars utsläpp inte minskat nämnvärt sedan 1990. Detta
trots ständigt energieffektivare bilar, introduktion av alternativa bränslen, både som
dedikerade biobränslen och låginblandat i bensin och diesel och en mängd styrmedel
för att stödja och snabba på omställningen.
Figur 1. Växthusgasutsläpp Halland, per sektor, 1990-2016. Notera bruten tidsaxel6
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Orsakerna till detta är många men kollar man på nationell nivå så ser man att den
främsta orsaken är en ökning av de totala transporterna, bland annat till följd av befolknings och BNP tillväxt, men också förändrade levnads- och konsumtionsmönster.
Den omställning till alternativa bränslen och energieffektivare transporter som skett,
främst sedan ca 2010, har med andra ord motverkat en ökning av växthusgasutsläppen
från transportsektorn men inte i någon större utsträckning lett till minskade utsläpp
jämfört med 1990 års nivå.
Vi ser också att de drivkrafter som hittills drivit på en ökning av transporterna, både
persontransporter och gods, kommer att fortsätta. SCBs befolkningsprojektionerna för
Halland, se Figur 2, talar om 75 000 fler invånare om 20 år, en ökning med 23 procent
jämfört med 2016. Den ekonomiska tillväxten förväntas även den fortsätta på nuvarande nivåer.

Nationala emissionsdatabasen, 2018. http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-ochdata/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
6

© RISE Research Institutes of Sweden

9

Figur 2. Befolkningsprojektioner för de halländska kommunerna, faktiskt utfall 2007–16 därefter
projektion till 20377.
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Sammantaget innebär detta fortsatt ökande transporter givet nuvarande styrmedel och
planering. Trafikverket prognostiserar en tillväxt för vägtransporter i Halland om 1,13
procent per år fram till 2040 och 0,69 procent per år mellan 2040 och 2060.8 I reella
termer innebär detta en 14 procentig ökning av trafiken till 2030 jämfört med idag och
en 37 procentig ökning till 2050 ifall prognosen skulle realiseras. Detta samtidigt som
det nationella målet är en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och nettonollutsläpp
2045.
Studerar man transportutsläppen mer i detalj ser man att den överlägset största delen
kommer från personbilar följt av lastbil, tunga respektive lätta, se Figur 3. Den svenska
fordonsflottan är relativt gammal och omställningstiderna för framförallt personbilar
långa. Man ser effekter av styrmedel som givit energieffektivare fordon, fordon för alternativa bränslen och låginbladning av biodrivmedel i bensin och diesel framförallt
från 2010 år framåt. Minskningstakten mellan 2010–2016 har i medeltal varit 3 procent om året men varierat kraftigt mellan i det närmaste 0 och 6 procent.
Utsläppsmässigt följs person- och lastbilar av bussar, inrikes civil sjöfart, inrikes flygtrafik, mopeder och motorcyklar, militära transporter samt järnväg i fallande ordning.
Utrikes flygtrafik och sjöfart räknas inte med i transporterna varför gott statistikunderlag saknas. Viktigt att notera är att kollektivresande med buss och järnväg är långt
mycket mer energi- och klimatmässigt effektiv jämfört med personbil varför omställnings till dessa transportslag bör premieras för att minska växthusgasutsläpp totalt.

7
8

SCB 2017
Trafikverket, 2018.
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Figur 3. Växthusgasutsläpp från transporter i Halland, 1990-2016, notera bruten tidsaxel. 9
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Resten av detta kapitel ägnas åt en genomgång av väg-, spår-, sjö- och flygtrafik var för
sig. Tillgänglig statistik har styrt vad som är möjligt att presentera och analysera för
varje enskilt transportslag, utöver analys utgående från statistik på växthusgasutsläpp
här i kapitlets inledning, varför dessa underkapitel varierar till innehåll och omfång.

2.1

Vägtrafik

Vägtrafiken, persontrafik och gods, står för den överlägset störta delen av utsläppen
från transportsektorn. Att få ett klart grepp om det totala trafikarbetet på läns eller
kommunnivå är dock inte helt lätt utifrån befintlig statistik. Det finns till synes inga
kontinuerliga tidsserier över trafikarbetet utan enbart enstaka nedslag, senast 2015
vilket presenteras i Tabell 1. Innan dess finns publicerad statistik från 2010/11 samt
2006. Den tillgängliga statistiken täcker dessutom enbart det statliga vägnätet varför
bilden inte blir heltäckande.

Nationala emissionsdatabasen, 2018. http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-ochdata/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
9
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Tabell 1. Totalt trafikarbete på det statliga vägnätet i Halland 2015 10.

Halland

Falkenbergs
kommun

Halmstad
kommun

Hylte kommun

Kungsbacka
kommun

Laholms
kommun

Varbergs
kommun

Europavägar

Riksvägar

Primära
länsvägar

Övriga
länsvägar

Totalt

Trafikarbete i miljoner
fordonskilometer per år

1310,2

347,2

224

740,2

2621,6

Väglängd i kilometer

146,6

181,6

165,7

2402,3

2896,2

Trafikarbete i miljoner
fordonskilometer per år

204,6

0

122,5

129,2

456,3

Väglängd i kilometer

26,9

0

105,5

500,5

632,9

Trafikarbete i miljoner
fordonskilometer per år

337,4

136,5

0

118,2

592,1

Väglängd i kilometer

39,1

58,7

0

423,2

521

Trafikarbete i miljoner
fordonskilometer per år

0

63

7,8

44,6

115,4

Väglängd i kilometer

0

39,1

15,4

400,7

455,2

Trafikarbete i miljoner
fordonskilometer per år

347,3

0

46,8

238

632,1

Väglängd i kilometer

30,1

0

12,3

324,7

367,1

Trafikarbete i miljoner
fordonskilometer per år

92,9

83

6,6

77,5

260

Väglängd i kilometer

12,4

59,2

10,1

343,1

424,8

Trafikarbete i miljoner
fordonskilometer per år

327,9

64,6

40,2

132,7

565,4

Väglängd i kilometer

38,1

24,7

22,3

410,1

495,2

Utifrån denna statistik är det värt att notera att ungefär hälften av trafikarbetet på det
statliga vägnätet i länet sker på motorväg. Undersöker man vidare vilken andel av
transportarbetet som utförs inom vardera av de halländska kommunerna ser man att
Kungsbacka toppar listan, följt av Halmstad och Varberg, se Tabell 2. Kommunnivåerna korrelerar bland annat med befolkningsmängd och pendlingsmönster, framförallt in
till Göteborg i Kungsbackas fall.

10

Trafikverket. Trafikarbetet 2015, 2015 https://trafikverket.ineko.se/se/trafikarbetet-2015
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Tabell 2. Andel av transportarbetet, andel av länets totalt statliga vägnät och andel av befolkningen för de halländska kommunerna

Kommun

Andel av transportarbete

Andel av statliga vägnätet

Andel av befolkning

Kungsbacka

24%

13%

25%

Halmstad

23%

18%

31%

Varberg

22%

17%

19%

Falkenberg

17%

22%

14%

Laholm

10%

14%

8%

Hylte

4%

16%

3%

Utöver denna statistik finns punktvis trafikstatistik, fordonspassager per dygn vid aktuell punkt, med fokus på förändringar i trafikmängderna. Ett antal av de analyserade
punkterna ligger i Halland11. Statistiken är dock enbart tillgänglig i rapportform och
analys av denna ansågs för tidskrävande för att utföras inom ramen för denna analys.
Då kontinuerlig statistik saknas för trafikarbete på läns- och kommunnivå presenteras
här trafikarbetet på svenska vägar nationellt för att ge en uppfattning om utvecklingen
över en längre tidsperiod, se Figur 4.
Figur 4. Trafikarbete på svenska vägar 1990–201712
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Trafikverket. Trafikarbetets förändring
https://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/Vagtrafik--ochhastighetsdata/Trafikarbetets-forandring/
12 Trafikanalys, Statistik Trafikarbete på svenska vägar, 2018
11
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2.1.1

Persontrafik

Personbilsflottan i Halland speglar relativt väl den nationella. De senaste åren så har
andelen bensinbilar i trafik minskat på bekostnad främst av en ökning av antalet dieselbilar, se Figur 5. Det totala antalet bilar har också ökat vilket följer den nationella
trenden. Däremot har körsträckan per bil minskat något, från ca 1300 mil/år under
början av 00-talet, till ca 1220 mil/år de senaste åren.13
Figur 5. Personbilar i trafik i Halland, 2013–2017.14
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Tittar man närmre på de personbilar som körs, eller kan köras, på alternativa drivmedel ser man att majoriteten av dessa utgörs av etanol och etanolflexifuel bilar, se Figur
6. Denna kategori bilar har dock börjat minska något i trafik och väldigt liten nyförsäljnings sker, se Figur 7.
De snabbast ökande alternativbränslebilarna i trafik är däremot el och laddhybrider.
Notera att också elhybrider normalt inkluderas i statistiken över till exempel miljöfordon och fordon med alternativa drivlinor men utan att nyttja el från nätet. Dessa är
istället energieffektivare drivlinor vars primärenergi ändå kommer via en förbränningsmotor. Notera vidare att bara dryga 8 procent av nybilsförsäljningen utgjordes av
icke-konventionella fordon, detta innebär att nästan 92 procent av fordonen var fossilbränslefordon.

Trafikanalys,
Körsträckor
med
https://www.trafa.se/vagtrafik/korstrackor/
14 Transportstyrelsen 2018.
13
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svenskregistrerade

fordon,

2018.

14

Figur 6. Personbilar i trafik i Halland, alternativa drivmedel och icke-konventionella fordon, 2013–
2017.15
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Figur 7. Andel icke-konventionella personbilar i nybilsförsäljningen i Sverige, 2010–2016.16

I februari 2018 fanns i Halland totalt 1 150 laddbara personbilar17, fördelat på 543 rena
elbilar och 607 laddhybrider. Dessa utgör dock enbart 0,67 procent av den totala perTransportstyrelsen, 2018.
Trafikanalys, Fordon 2016, presenterad i Energimyndigheten Energiindikatorer 2017.
Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål. 2017.
17 ELIS databasen, Power Circle 2018.
15

16
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sonbilsflottan. Power Circles prognos är dock att antalet laddbara bilar kommer att öka
till ca 30 000 år 2030, dvs 17 procent av dagens fordonsflotta.
Kollektivtrafiken bedrivs främst på väg. Sett till fördelning mellan trafikslagen står
stadsbusstrafiken och regionbusstrafiken för drygt 60 procent av resorna, 32 respektive
30 procent.18 Hallandstrafiken delar in regionbusstrafiken efter huvudlinjer och övriga
linjer. Huvudlinjerna trafikerar i utpekade kollektivtrafikstråk och möjliggör arbetspendling i stor utsträckning och ansluter i möjligaste mån till stationer längs Västkustbanan för byte till tåg, se kapitel 2.2.1., Övriga linjer, d.v.s. de som inte räknas till huvudstråken, bärs till stor del upp av skolresor.
Resandet med regionbusslinjerna visade från toppnotering 2008 fram till 2013 en negativ utveckling. Denna utveckling berodde främst på en överflyttning av resenärerer
från regionbusslinjer till Öresundståg när Öresundstågstrafiken startade 2009. Från
2013 har trenden pekat uppåt, under 2016 ökade resandet med 5,5 procent jämfört
föregående år. Resandeökningen för huvudlinjerna var 7 procent och för övriga linjer
oförändrat.
Figur 8. Resandeutveckling Halland 2006 – 2016.

Stadsbusstrafik finns i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Klart störst är
Halmstad som står för 73 procent av alla resor i stadsbusstrafiken. Därefter följer i tur
och ordning Varberg, Falkenberg och Kungsbacka. Under 2016 ökade resandet totalt i
länet med 10,3 procent ställt mot föregående år.

2.1.2

Gods

Lastbilar, tunga följt av lätta, utgör den näst största utsläppskategorin i transportsektorn. Likt personbilar är statistik inte tillgänglig på länsnivå vad gäller transportarbete,
mätt i tonkm, eller godsvolymer totalt utan bäst statistikunderlag för att följa utvecklingen är den som ges av statistiken över växthusgasutsläpp, viket presenterats tidigare i

18

Hallandstrafiken AB, Kollektivtrafikplan 2018, 2017.
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kapitlet. Nationellt finns statistik tillgänglig över godstransporter för den svenskregistrerade lastbilsflottan.
Figur 9. Transportarbete lastbilstrafik 2000–2014, miljoner tonkilometer. Den svarta linjen markerar glidande årsmedelvärden.19

Statistiken rör både transporter inom Sverige och i utlandet men den absoluta huvuddelen, över 90 procent, av de transporterade godsmängderna utförs inom Sveriges
gränser. Vad som är tydligt är att transportvolymerna är högst konjunkturberoende.
Region Hallands genomgång av näringslivets transporter i Halland visar att godstransporter på väg i Halland koncentreras till Västkuststråket, framförallt vid E6 och de
större orterna i stråket.20 Transittrafiken är stor på E6 och uppskattas till ungefär hälften av lastbilstransporterna på vägen. Det består dels av mycket lastbilstrafik mellan
Skåne och Göteborgsområdet, dels av transporter från kontinenten. Lastbilstrafiken på
E6 har ökat med mellan 15 och 30 procent under en tioårsperiod fram till 2015, beroende på delsträcka. På övriga stråk tenderar lastbilstrafiken att öka något närmast E6
medan det inte går att påvisa någon tydlig förändring vid länsgränserna. Vid sidan av
E6 är väg 41, 26 och 25 de största interregionala stråken, med genomgående stora lastbilstrafikmängder. De tre stråken har viktiga interregionala kopplingar och utgör tillika
vägförbindelser till Stockholm/Mälardalen. För en mer genomgripande genomgång av
transportflödena på väg i länet hänvisas till denna rapport: Region Halland, Näringslivets transporter i Halland - Nuläge och framtidsutblick.
För att få en bild av vad som transporteras, igen på nationell nivå, se Figur 10. Fördelningen är inte helt applicerbar på Halland då det till exempel inte sker gruvbrytning i
någon större utsträckning i länet, men ger ändå en bra överblick av vad som transporteras av lastbil på väg.
Transpotstyrelsen, Transportmarknaden i siffror - Översikt av utvecklingen på marknaderna
för väg- och järnvägstransporter, 2016.
20 Region Halland, Näringslivets transporter i Halland - Nuläge och framtidsutblick, 2016.
http://www.regionhalland.se/PageFiles/132732/N%C3%A4ringslivets%20transporter%20i%20
Halland.pdf
19
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Figur 10. Varuslagsfördelning inrikes lastbilstransporter 2014. 21

Det finns studier på nationell nivå, med disaggregerade resultat på länsnivå, över
transportarbetets utveckling fram till 2040, genomförda av Trafikverket.22 Det totala
transportarbetet, alla transportslag inräknat inte bara vägtransporter, väntas öka med
runt 60 procent, se Figur 11. De landbaserade godstransporterna (väg och järnväg) utgör mellan 60 och 65 procent av det totala antalet tonkilometer som transporteras varje
år. Av dessa 60 procent står lastbilstrafiken för ungefär 40 procent och tågtrafiken för
cirka 20 procent. Resterande andel utgörs nästan uteslutande av sjöfart.23

Transpotstyrelsen, Transportmarknaden i siffror - Översikt av utvecklingen på marknaderna
för väg- och järnvägstransporter, 2016.
22 Trafikverket, Prognos för godstransporter 2040 -Trafikverkets Basprognoser 2018, 2018.
23 Transpotstyrelsen, Transportmarknaden i siffror - Översikt av utvecklingen på marknaderna
för väg- och järnvägstransporter, 2016.
21
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Figur 11. Transportarbete 1975–2014 och prognos till 2040. Prognosvärdena bygger på statistik
för basåret i kombination med modellberäknade värden för årlig tillväxttakt fram till 2040.24

Trafikverkets modellberäkning av ökningen av godstrafiken på väg i Halland ger en
ökning om 1,61 procent per år vilket är något över tillväxttakten för landet som helhet.
Enligt trafikverket sker ökningen till stor del på motorväg.
Det finns även studier över förändringar i transportinfrastruktur som visar på en ökad
godstransport med lastbil, tex vid eventuellt byggande av en ny Fehmarnbeltförbindelse och fast förbindelse mellan Helsingborg - Helsingör.25 26

2.2

Spårtrafik

Genom Halland går fyra banor; Västkustbanan, Viskadalsbanan, Halmstad – Nässjö
järnväg samt Markarydsbanan, se Figur 12.

Trafikverket, Prognos för godstransporter 2040 -Trafikverkets Basprognoser 2018, 2018.
TENTacle 2018. http://www.tentacle.eu/
26
Trafikverket.
https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2017-06/fortsattanalys-av-tunnel/
24
25
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Figur 12. Banor i och genom Halland.27

Trafikverket har 2015 publicerat en genomgång av banorna varur följande karakteristika kan utläsas:
Västkustbanan
Elektrifierad i sin helhet och dubbelspårig förutom förbi Varberg-Hamra, här har dock
arbete påbörjats för att höja kapaciteten genom byggandet av en tågtunnel genom Varberg. I Halland är banan kapacitetsbegränsad i Kungsbacka, framförallt norr om centralorten, och förbi Varberg-Hamra. Kapacitetsbegränsningar utanför länet påverkar

27

Trafikverket, Kartläggning över järnvägen i Halland, 2015.
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även möjligheterna för trafikökningar, till exempel genom och runt Göteborg (framförallt i riktning mot Stockholm) och mellan Ängelholm och Helsingborg28.
Viskadalsbanan
Banan är elektrifierad i sin helhet. Enkelspårig och med låg standard, till exempel med
många plankorsningar. Banan är även kapacitetsbegränsad under maxtimmen. Uppgradering av banan skulle möjliggöra godstransporter åt nordost utan behovet att passera Göteborg.
Halmstad – Nässjö järnväg
Banan är ej elektrifierad och enkelspårig. Den har även delvis låg standard. Banan inkluderar en avstickare mellan Torup och Hyltebruk som främst nyttjas för gods till och
från pappersbruket.
Markarydsbanan
Banan är elektrifierad och enkelspårig och används idag framförallt för godstransporter.
Spårtrafik är utan jämförelse det energi och klimatmässigt mest effektiva transportmedlet över land, frånsett gång och cykel, varför en ökning av andelen spårburet resande och godstransport är högst önskvärt ur miljö och klimatsynpunkt.

2.2.1

Persontrafik

Samlad statistik över persontrafik på järnväg på läns eller bannivå har inte gått att
finna. Flera operatörer trafikerar banorna i Halland: Öresundståg, Västtågen, SJ, Pågatågen och Krösatågen, med både pendeltågstrafik, regionaltåg och snabbtåg. Dessutom
planerar MTR Express starta persontrafik sommartid mellan Halland (Halmstad, Falkenberg, Varberg) och Stockholm sommaren 2019.29
Hallandstrafikens senaste kollektivtrafiksplan innehåller ett avsnitt rörande den kollektiva resandeutvecklingen, se Figur 8. Öresundståg inklusive Pågatåg/Västtågen Varberg-Göteborg står för ca 27 procent av resorna inom kollektivtrafiken i länet. Kungsbackapendeln står för ca 11 procent. Resandet på Viskadalsbanan och Halmstad-Nässjö
järnväg, står gemensamt för knappt 1 procent av alla resor (inkl. uppräkning av övriga
färdbevis).30 Det kollektiva resandet med tåg som helhet har ökat markant, främst på
Västkustbanan, och det mesta av resandet på banan sker på det norra banavsnittet till
och från Göteborg och vidare. Resandeutvecklingen har dock planat ut något de senaste
åren, se Figur 8. Hallandstrafiken rapporterar att 2016 har präglats av ökad trängsel
under pendlingstid, d.v.s. morgon och eftermiddag med tyngdpunkt mellan Varberg
och Göteborg. Trängsel bedöms ha hämmat resandeutvecklingen något.

Trafikverket,
Kapacitet
järnväg,
https://www.trafikverket.se/for-dig-ibranschen/jarnvag/Kapacitet/
29MTR
pressmeddelande. http://www.mynewsdesk.com/se/mtr-express/pressreleases/mtrexpress-tidtabell-2019-attraktivare-morgonavgaangar-samt-varberg-falkenberg-och-halmstadsom-sommardestinationer-2560806
30 Hallandstrafiken AB, Kollektivtrafikplan 2018, 2017.
28
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Förutom befintliga stopp inom länet planeras för fler stationer längs Västkustbanan, till
exempel Väröbacka, med planerad trafikstart 2026.31 En del av dessa satsningar möjliggörs av kapacitetsökningen som blir en följd av dubbelspårutbyggnad Varberg –
Hamra samt Västlänkens färdigställande i Göteborg.
En treårig pilot genomförs just nu på Halmstad – Nässjöbanan med målet att öka resandet och denna kommer utvärderas efter avslut och då fungera som underlag för
framtida beslut rörande persontrafik på banan.32
Region Halland har tillsammans med Laholms och Halmstads kommun har tecknat en
avsiktsförklaring kring införande av persontrafik på Markarydsbanan. Avsiktsförklaringen inkluderar även två nya stationer, i Veinge och Knäred, och målet är att verka
för att få igång trafiken så snart som möjligt.33

2.2.2

Gods

Sedan millennieskiftet har järnvägstransporterna, mätt i tonkilometer, ökat något, se
Figur 13.34 Utvecklingen har dock inte varit stadigt uppåtgående under hela perioden.
De senaste åren har tvärt om en minskning märkts av.
Figur 13. Transportarbete järnväg 2000–2014, miljoner tonkilometer.35

31Region

Halland, pressmeddelande.
http://regionhalland.se/sidhuvud/pressrum/pressmeddelandeninbjudningar/avsiktsforklaring-for-ny-station-i-varobacka/
32 Hallandstrafiken AB, Kollektivtrafikplan 2018, 2017.
33
Region
Halland,
Gemensam
avsiktsförklaring
för
Markarydsbanan,
http://www.regionhalland.se/om-region-halland/nyheter/gemensam-avsiktsforklaring-formarkarydsbanan/
34 Transpotstyrelsen, Transportmarknaden i siffror - Översikt av utvecklingen på marknaderna
för väg- och järnvägstransporter, 2016.
35 Ibid.
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Även på järnvägssidan är det intressant att studera vilka varugrupper som främst
transporteras och likt vägtransporter skiljer sig Halland från här redovisade nationella andelar, se Figur 14. Järnvägens annorlunda beskaffenhet jämfört med väg utgör en grund för att fördelningen av varuslag ser annorlunda ut.
Figur 14. Varuslagsfördelning järnvägstransporter 2014.36

Mycket av den godstrafik som passerar på järnvägen är genomgående trafik, främst
mellan Västsverige och Skåne. Inom Halland finns det ett fåtal mycket godsintensiva
företag som använder järnvägen för sina transporter. De flesta av dessa transporter
passerar på Västkustbanan vilket är det viktigaste godsstråket för järnvägstransporter i
Halland. Tidigare har Markarydsbanan varit ett relativt starkt godsstråk men med Hallandsåstunnelns öppning har de flesta godstågen flyttats över till Västkustbanans nya
sträckning. Viskadalsbanan utnyttjas för närvarande endast sporadiskt medan HNJbanan används av en handfull företag längs med banan. Region Hallands kartläggning,
Näringslivets transporter i Halland - Nuläge och framtidsutblick, ger dessutom vid lag
att godstågrörelserna i Halland är betydligt färre år 2015 än de var 2008 och minskningen är ett faktum på såväl Västkustbanan som de tre inlandsbanorna. Vidare noteTranspotstyrelsen, Transportmarknaden i siffror - Översikt av utvecklingen på marknaderna
för väg- och järnvägstransporter, 2016.
36
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ras att företagen som använder järnvägen är få till antalet och kännetecknas av ett stort
transportbehov. De som transporterar mest på järnvägen har stickspår in till sina anläggningar. För mer detaljer hänvisas till denna rapport.37
Som nämnts ovan finns studier som pekar på förändrade transportmönster vid byggnation av ny transportinfrastruktur som visar på en ökad godstransport med lastbil på
bekostnad av tåg, tex vid eventuellt byggande av en ny Fehmarnbelt-förbindelse.38

2.3

Sjöfart

Halland är ett kustlän med tre större hamnar för gods och en fast färjelinje till Danmark. Hamnarna är viktiga för det halländska, och sydsvenska, näringslivet som kostnads- och klimateffektiva förmedlare av både import- och exportvaror.

2.3.1

Persontrafik

Halland har en fast färjelinje till Danmark, närmare bestämt Grenå. Denna har under
många år opererat från Varberg men kommer under 2019 flytta till Halmstad. Linjen
trafikeras av Stena Line och hade 76 000 avresande passagerare 2017 och 79 000 ankommande.39 Avgående antal personbilar var 17 000 och ankommande 18 000. Statistiken presenteras enbart i hela tusental varför skillnad mellan avresande och ankommande kan var mindre än den synes.

2.3.2

Gods

I Halland finns tre större hamnar för gods, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Hamnarna i Varberg och Halmstad drivs gemensamt genom det kommunalägda företaget
Hallands Hamnar. Hamnen i Falkenberg drivs i privat regi av Falkenberg Terminal AB.
Lastade och lossade volymer har varit svåra att få statistik över då den i den officiella
statistiken ofta redovisas per område, tex västkusten som helhet. I Trafikverkets rapport för prognoser för godstransporter gör de dock en ansats för att disaggregera statistiken för hamnarna i Halmstad och Varberg.40 Trafikverkets data ger då vid lag att
443 tusen ton gods lastas och lossas totalt vid hamnen i Halmstad och 1753 tusen ton
lastas och lossas i Varberg år 2014. Enligt deras prognos kommer volymerna öka till
879 tusen ton för hamnen i Halmstad och till 3433 tusen ton i hamnen i Varberg. Liknande data har inte gått att finna för hamnen i Falkenberg. Det är dock tveksamt om
allt gods är medräknat i Trafikverkets rapport.
Inkluderat i siffrorna ovan för Varbergs hamn är den andel som förmedlas via färjelinjen Varberg – Grenå. År 2017 avreste 53 000 lastfordon med totalt 323 tusen ton gods,
samtidigt ankom till Varberg 20 000 lastfordon med totalt 305 tusen ton gods.41

Region Halland, Näringslivets transporter i Halland - Nuläge och framtidsutblick, 2016.
http://www.regionhalland.se/PageFiles/132732/N%C3%A4ringslivets%20transporter%20i%20
Halland.pdf
38 TENTacle 2018. http://www.tentacle.eu/
39 Trafikanalys, Sjötrafik 2017, 2018.
40 Trafikverket, Prognos för godstransporter 2040 - Trafikverkets Basprognoser 2018, 2018.
41 Trafikanalys, Sjötrafik 2017, 2018.
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Trafikverkets statistik skiljer sig från Region Hallands eget underlag om transporter i
länet, Näringslivets transporter i Halland - Nuläge och framtidsutblick.42 Denna mer
detaljerade analys ger en annan bild, se Figur 15.
Figur 15. Godsmängd i hamnarna, mätt i tusen ton, i Halland och Göteborg, 2015.43

I denna rapport går det vidare att läsa att för det halländska näringslivet är hamnarna i
Göteborg, Skåne och i viss mån Blekinge även av stor betydelse då en stor del av företagens internationella transporter passerar därigenom.

Varbergs hamn är en mycket viktig hamn för skogs- och träindustrin, inom segmentet sågade trävaror är det Sveriges största hamn räknat i total mängd hanterat
gods. Utöver de sågade trävarorna är pappersmassa en produkt som transporteras i
stor omfattning via hamnen. Upptagningsområdet för hamnen är stort och spänner

Region Halland, Näringslivets transporter i Halland - Nuläge och framtidsutblick, 2016.
http://www.regionhalland.se/PageFiles/132732/N%C3%A4ringslivets%20transporter%20i%20
Halland.pdf
43 Ibid.
42
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sig i princip över hela landet, men de allra flesta kunderna återfinns längs den halländska kusten eller i inlandet, såväl i Halland som i omkringliggande län.
Hamnen i Halmstad hanterar en stor mängd olika varor och har betydligt fler kajer
samt en större hamnyta än Varbergs hamn. Halmstads hamn är Sveriges fjärde
största hamn för import av motorfordon, har en växande containerhantering (femte
största containerhamnen i Sverige 2015) och importerar mycket stålprodukter. På
senare år har allt fler lager- och logistikverksamheter etablerat sig längs med kusten
i södra Halland, var av många använder sig av Halmstads hamn. De flesta kunderna återfinns i södra Halland men kunder finns även i grannlänen och ibland längre
bort i landet.
I Falkenbergs terminal hanteras varor från flera olika segment, inte minst varor från
skogs- och träindustrin samt jordbruken är vanligt förekommande. Utöver hamnverksamheten arbetar Falkenbergs terminal med tredjepartslogistik med ett flertal
olika lagerytor. De flesta av terminalens kunder finns inom länets gränser.

2.4

Flygtrafik

I Halland finns en flygplast för reguljärtrafik och den ligger i Halmstad med trafik på
linjen Halmstad – Stockholm Bromma. Den absoluta majoriteten av resandet är just på
denna linje, se Figur 16. Utöver detta genomförs en del chartertrafik.
Figur 16. Flygresenärer Halmstad Flygplats, faktiskt antal 1970 – 2015, prognos från 2016 - 2040,
avresande och ankommande.44

2013 års prognos innehöll 130 000 passagerare år 2030 men redan år 2014 nåddes 126
000 passagerare. Den nya prognosen använder samma tillväxttakt som den tidigare

44

Trafikverket, Resandeprognos för flygtrafiken 2040 - Trafikverkets Basprognoser 2016.
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prognosen men med år 2015 som utgångspunkt och slutar på knappt 185 000 passagerare år 2040.45
De länet närliggande flygplatserna Landvetter och Kastrup står för en del av hallänningarnas inrikes och framförallt utrikes resande. Även Ängelholms Flygplats med sina
direktlinjer till Stockholm Bromma och Arlanda torde vara viktig för framförallt de sydhalländska resenärerna. Det har dock ej varit möjligt att finna statistik på hur många
hallänningar som reser via dessa flygplatser.
Den totala godsmängden via flygplatsen i Halmstad uppgick 2015 till mindre än ett
ton.46 På Landvetter flygplats hanterades under samma år 12 000 ton gods och den
utgör därmed en betydande godsnod för transporter som kräver mycket korta ledtider
och ofta består av högvärdiga produkter. Flygtrafikens andel av de totala godstransportvolymen är i sammanhanget ytterst marginella, det ekonomiska värdet av det flygfraktade godset är dock betydande.

2.5

Transittrafik

En relativt stor andel av trafiken i Halland är transittrafik, detta gäller framförallt godstrafiken på både väg och järnväg. På E6 i höjd med Falkenberg uppskattas andelen
transittrafik till 44 procent av lastbilarna47. Exakt hur stor del av persontrafiken som är
av transitkaraktär, totalt eller per trafikslag, har ej kunnat utrönas genom tillgänglig
befintlig statistik.

ibid
Region Halland, Näringslivets transporter i Halland - Nuläge och framtidsutblick, 2016.
http://www.regionhalland.se/PageFiles/132732/N%C3%A4ringslivets%20transporter%20i%20
Halland.pdf
47 Trafikanalys. Godsmängder på lastbil, 2014.
45

46
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3
Arbetsmaskiner i Halland, nuläge
och utblick
Sveriges utsläpp från arbetsmaskiner var 3,5 miljoner ton växthusgaser 2016, vilket
motsvarar ungefär sex procent av den nationella totalen och cirka 20 procent av de totala transportutsläppen48. På hallandsnivå så står industri- och byggsektorn samt
skogs- och jordbruk gemensamt för cirka två tredjedelar av de totala utsläppen från
arbetsmaskiner, se Figur 17.
Figur 17. Växthusgasutsläpp från arbetsmaskiner i Halland, 1990–2016, notera bruten tidsaxel. 49.
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Arbetsmaskiner är en mycket heterogen grupp med en heterogen användning; det finns
ett stort antal olika arbetsmaskintyper och dessutom ett stort antal arbetsmaskiner, se
Figur 18.

Naturvårdsverket 2018
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-68264.pdf?pid=22399
49 Nationala emissionsdatabasen, 2018. http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-ochdata/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
48
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Figur 18. Växthusgasutsläpp från arbetsmaskiner 2016 i Sverige, fördelat på maskintyp och sektor.50

Sedan 1990 har Sveriges totala territoriella utsläpp av växthusgaser minskat med ca 25
procent. Utvecklingen av utsläppen från arbetsmaskiner har dock under samma tid gått
i motsatt riktning och ökat med omkring 13 procent nationellt. Arbetsmaskiner är tillsammans med lösningsmedel och produktanvändning de två sektorer inom vilka utsläppen har ökat. För övriga sektorer har utsläppen minskat sedan 1990. För Hallands
del ligger utsläpper 2016, senast tillgängliga statistik, i nivå med utsläppen 1990.
Arbetsmaskiner släpper också ut luftföroreningar som på olika sätt har påverkan på
miljö och hälsa, bl.a. kväveoxider, partiklar (inklusive sot), kolmonoxid och flyktiga
organiska ämnen, se Tabell 3. Relativt sett släpper dieseldrivna arbetsmaskiner ut
större mängder kväveoxider och partiklar (inklusive sot) jämfört med bensindrivna
arbetsmaskiner som istället släpper ut större mängder kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen.

Naturvårdsverket, Arbetsmaskiners klimat- och luftutsläpp - Redovisning av regeringsuppdrag om kartläggning och förslag för minskade utsläpp, 2018.
50
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Tabell 3. Nationella utsläpp av luftföroreningar från arbetsmaskiner i förhållande till Sveriges
totala utsläpp av respektive luftförorening samt dess miljö- och hälsopåverkan på en översiktlig
nivå.51

Luftförorening

Nationella utläpp

Miljö- & hälsopåverkan

tusen ton

andel av Sveriges
totala utsläpp

Kväveoxider (NOx)

19,9

15%

Påverkar människors hälsa
samt bidrar till övergödning
och försurning

Partiklar (PM2,5)

1,5

8%

Påverkar människors hälsa

Sot (BC)

0,8

27%

Påverkar människors hälsa
samt regional klimatpåverkan

Kolmonoxid

153,8

36%

Påverkar människors hälsa

9%

Påverkar människors hälsa
samt hämmar tillväxt av grödor

Flyktiga organiska 14,2
ämnen (NMVOC)

Statistik över arbetsmaskiners utsläpp och energianvändning är inte så utvecklad som
för transporter, till exempel aggregeras oftast kategorier såsom jord- och skogsbruk,
industri- och byggsektorn etc. Naturvårdsverket noterar till exempel att ”kunskapen om
utsläppens utveckling är bristfällig och avsaknaden av information om de enskilda maskinerna försvårar användningen av styrmedel.”52 Statistiken kommer förhoppningsvis
förbättras framgent, till exempel till följd av införande av register över arbetsfordon, se
kapitel 6.4. Vidare är tillgången på statistik på läns och kommunnivå bristfällig utöver
statistik för växthusgasutsläpp. Den fortsatta analysen i detta kapitel kommer således
till stor del utgå från just statistik över växthusgasutsläpp.

3.1

Industri och byggsektorn

Arbetsmaskiner inom industri och byggsektorn står för de största utsläppen av växthusgaser inom länet. Utsläppen har också ökat med dryga 15 procent från 1990 till
2016. Industri och byggsektor är starkt konjunkturberoende och så även utsläppen därifrån. Givet den prognostiserade ekonomiska tillväxten kopplat till befolkningsökningen i länet kommer aktiviteten inom sektorn öka den med, utsläppsminskning blir således en än större utmaning.

3.2

Jord- och skogsbruk

Utsläppen från jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner har minskat något, ca 3 procent,
mellan 1990 och 2016. Utsläppen härrör främst från traktorer, skördare och skotare
Naturvårdsverket, Arbetsmaskiners klimat- och luftutsläpp - Redovisning av regeringsuppdrag om kartläggning och förslag för minskade utsläpp, 2018.
52 Naturvårdsverket, Växthusgasutsläpp från arbetsmaskiner, 2018.
51
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och till mindre det från andra arbetsmaskiner och redskap. Det går inte utläsa något
tydligt konjunkturberoende såsom för industri och byggsektorn. Skogsbrukets närmare
koppling till industri- och byggkonjunkturen innebär dock troligen att den delen av
jord- och skogsbrukets utsläpp varierar tydligare i linje med konjunkturen jämfört med
jordbruket.

3.3

Övriga sektorer

Arbetsmaskiner inom kommersiella och offentliga verksamheter har ökat utsläppen
kraftigt i Halland mellan 1990 och 2016, ökningen är strax under 30 procent. Till följd
av aggregeringen och bristande övrig statistik så går det inte uttala sig om vad exakt
som föranlett denna ökning. Värt att notera är att det är inom denna kategori verksamheter såsom kommunal grönyte- och gatuförvaltning faller.
En annan kategori arbetsredskap är fiskebåtar, och andra fångstredskap, inom fiskerinäringen. Här har utsläppen varit nedåtgående sedan början av 1990-talet. Under
samma period har även antalet yrkesfiskare i Sverige och deras totala fångst av fisk och
skaldjur minskat.53 I Halland fanns vid årsskiftet 2017–18, 68 fiskefartyg, dessa utgjorde 5,5 procent av de svenska fiskefartygen.54 Halland har en större andel stora fartyg jämfört med resten av landet. Hur utsläppen från dessa skall allokeras till länets
utsläpp är något av en öppen fråga då, likt utrikes sjötransport och internationellt flyg,
delar av utsläppen, sker utanför territorialgränsen. Hur stor andel av bunkringen av
bränsle som sker i Halland har heller inte gått att utröna från tillgänglig statistik.
Utöver dessa inkluderar utsläppsstatistiken en mängd olika arbetsredskap och maskiner inom flertalet sektorer, se Figur 18, till exempel logistiksektorn arbetsredskap
såsom truckar och annan materialhanteringsutrustning, redskap för hushållens trädgårdsskötsel (främst gräsklippare) och icke energirelaterade utsläpp från kyl och frysaggregat.

53
54

Naturvårdsverket, Växthusgasutsläpp från arbetsmaskiner, 2018.
Havs och vattenmyndigheten, Det yrkesmässiga fisket i havet 2017, 2018.
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4
Förnybara drivmedel och el i Halland, nuläge och utblick
Region Halland tillsammans med Länsstyrelsen i Halland tog 2017 fram en översikt av
energiläget inom länet.55 Däri går att utläsa att en stor del av energi som nyttjas inom
länet är biobaserad eller förnybart producerad el, se Figur 19. Den övervägande majoriteten av energianvändningen inom transportsektorn är dock oljebaserad.
Figur 19. Energibalans i Halland 201456

I detta kapitel presenteras statistik över leveranser av bränsle till transportsektorn, en
översikt av produktion av förnybara bränslen och el i länet samt möjligheter för distribution av dessa.

4.1

Leveranser av bränslen

Detaljerad energistatistik är tillgänglig på kommun- och länsnivå.57 Statistiken som rör
leveranser av bränslen, flytande och gasformiga, samt dess slutanvändning för transLänsstyrelsen i Halland & Region Halland, Energiläget i Halland 2014/2015 - en målstyrd
energi- och klimatuppföljning, Klimatskyddsbyrån 2017.
56 Ibid.
57 SCB Energi http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/
55
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porter och arbetsmaskiner är dock svåröverblickbar då statistiken redovisas i många
olika, och ej direkt jämförbara, förbrukarkategorier, bränsletyper etc. Ett exempel på
detta är att statistiken över slutanvändning per förbrukarkategori där bränsletyperna
aggregerar som flytande, fasta och gasformiga (underindelas i förnybara och ickeförnybara) el samt fjärrvärme. Även aggregeringen av förbrukarkategorier är grov och
skiljer sig delvis från till exempel kategoriseringen inom växthusgasutsläppsstatistiken.
Statistiken innehåller också delvis luckor och har bara redovisats på läns och kommunnivå några få år, likt statistiken för till exempel HVO och FAME och ovan nämnda statistik över slutanvändning per förbrukarkategori som är tilläggning från 2016.
Den statistik som ger bäst överblick för utvecklingen inom länet är den på totala bränsleleveranser, se Figur 20. Denna statistik publiceras i sitt grundutförande som leveranser i kubikmeter men då olika bränslen har olika energivärde har alla bränslen konverterats till energitermer, MWh i detta fall, men hjälp av konverteringsfaktorer från
Energimyndigheten.58 Denna konvertering till energitermer möjliggör också att gasformiga och flytande bränslen kan presenteras gemensamt och mängderna med enkelhet jämföras. Statistiken i obehandlad form, och då utan gasformiga bränslen, presenteras i Figur 21. Totalt har bränsleleveranserna mellan 2001 och 2017 ökat med ca 12
procent.
Figur 20. Bränsleleveranser Halland, 2001–2017, MWh.
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Figur 21. Bränsleleveranser Halland, flytande bränslen, 2001–2017, 1000 m3
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I denna statistik kan man också tydligt se effekten av ökningen av dieseldrivna personbilar på bensinbilarnas bekostnad. Observera att statistiken på länsnivå är inkomplett
vad gäller leveranser av FAME och HVO före 2016, fordonsgas (naturgas och biogas)
före 2010 och etanol ej före 2008. För att få en mer sammanhängande bild över alternativbränsleleveranserna över tid presenteras här även nationella siffror, se Figur 22.
Figur 22. Nationella statistik över andelen förnybara drivmedel inom transportsektorn, 2005–
2016.59
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Denna nationella statistik, tillhandahållen av Svenska Petroleum & Biodrivmedels Institutet, skiljer även på låginblandad och högrena biobränslen. Att den låginblandade
etanolen minskat något beror på den generella nedgången i bensinanvändning till förmån för diesel. Tydligt är också HVOs genomslag som drop-in bränsle i diesel.
Studerar man de alternativa bränslena i detalj för Halland, se Figur 23, så får man en
liknande bild även om statistikunderlaget haltar. Noterbart är att försäljningen av Etanol-E85 dalat brant och ligger kvar på låga nivåer trots att en stor mängd etanol och
etanolflexifuelbilar fortsatt är i trafik i länet och att priserna på E85 har varit, och är,
fördelaktiga jämfört med bensin de senaste åren. Vidare ser man den stadigt ökande
andelen biogas jämfört med naturgas som bränsle.
Figur 23. Leveranser av alternativa bränslen Halland 2007–2017, MWh, statistik ej tillgänglig för
HVO & FAME före 2016, natur- och biogas ej före 2010 och etanol ej före 2008
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Halmstad flygplast blandar sedan maj 2017 in 5procent biobränsle i flygbränslet. År
2017 tankades totalt 1185m³ Jet A1 varav 40 m³ var biobränsle.60 Det finns förutsättningar för att öka inblandningsmängden då nyare flygplansmotorer är certifierade för
upp till 50procent inblandning. Flygbiobränsle är dock idag 4–5 gånger så dyrt som
fossilt flygdrivmedel och det finns väldigt få tillverkare globalt.

4.2 Produktion av förnybar el och drivmedel
inom länet
Biogas
För några år sedan, 2016, var produktionen av biogas i Halland totalt 107 GWh för de
då 15 anläggningarna; samrötningsanläggningar, industrianläggningar, avloppsre-

60

Personlig kommunikation, Jonas Svensson, Halmstad City Airport.
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ningsverk och gårdsanläggningar.61 Två av dessa anläggningar matar in sin produktion
på gasnätet via uppgraderingsanläggning, Falkenberg Biogas och Södra Hallands Kraft
Biogas i Laholm.
Den kapacitetsökning som skett sedan dess och planeras inom närtid adderar ca 30
GWh till, totalt ca 140 GWh.62 Utöver detta finns planer och ansökningar om statlig
medfinansiering för ytterligare anläggningar, till exempel Vessige Biogas vilken också
inkluderar uppgradering samt lokalt tankställe.
Den totala potentialen för biogasproduktion inom länet är, med ekonomiska, tekniska
och miljömässiga begränsningar inräknade, ca 500 GWh.63 Den största potentialen
kommer från jordbrukets restprodukter, dvs gödsel och halm, även industrins- och
hushållens biologiska restprodukter och avfall utgör en betydande potential.
El
Halland har goda förutsättningar för förnybar elproduktion, både via land- och havsbaserad vindkraft, vattenkraft och solel för att nämna några. Den förnybara elkraftproduktionen har ökat stadigt de senaste åren, främst genom utbyggnad av vindkraft, se
Figur 24.
Figur 24. Vindkraftsproduktion, installerad effekt och antal vindkraftverk i Halland 2003 - 2015.64

Vad gäller solel så ligger 4 av Hallands 5 kommuner på topp 10 listan i landet för antal
nätanslutna solcellsanläggningar,65 3 av dessa även på topp 10 listan över installerad
effekt. Halland har också mest installerad effekt per capita, om än låga nivåer jämfört
med annan elproduktion. Mest installerad effekt totalt har dock Västra Götalands län,

Energimyndigheten, Produktion och användning av biogas och rötrester år 2016. 2017
Personlig kommunikation, Marie Mattsson & Henrik Anderssson, Halmstad Högskola.
63 Triventus & BioMIL, Underlag till regional biogasstrategi i Hallands län, 2011. JTI, Biogaspotential och framtida anläggningar i Sverige, 1998.
64 Energimyndigheten via Region Halland.
65 Energimyndigheten http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/kraftig-okning-inatanslutna-solcellsanlaggningar/
61

62
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Stockholms län och Skåne. Den installerade effekter i Halland var 18,5 MW år 2017
fördelat på 1111 enskilda anläggningar.66
Den största mängden förnybar elproduktion inom länet står dock vattenkraften för,
2014 producerades 863 GWh el, vilket då motsvarade 21 procent av elanvändningen i
länet.67 Vattenkraftproduktionen har varierat mellan 500 - 1000 GWh/år under 2000talet.
Utöver ovan nämnda kraftslag produceras förnybar el genom industriellt mottryck och i
bio- och avfallsbaserade kraftvärmeanläggningar.

4.3 Distributionsmöjligheter för förnybar el &
drivmedel
Behovet av infrastruktur för en accelererad övergång till förnybara drivmedel omfattar
flera olika områden. Olika förnybara drivmedel ställer olika krav på anpassning eller
uppbyggnad av sådan infrastruktur, vilket måste beaktas. När det gäller infrastruktur
för transport och distribution av dessa bränslen, finns det betydande fördelar med
drop-in bränslen, eftersom man då kan fortsätta använda samma tankbilar, tankstationer o.s.v., som idag. De förnybara drivmedel som ställer högst krav på ny infrastruktur är de som inte är i flytande form, d.v.s. gasformiga drivmedel och, i vissa avseenden,
el (se vidare nedan). Mindre omfattande utveckling av infrastrukturen krävs för flytande drivmedel med delvis andra egenskaper än bensin och diesel, till exempel avseende korrosion, smörjning eller brandsäkerhet.
I Sverige har betydande steg redan tagits för utveckling av infrastrukturen inom det här
området. System för tankning av biogas omfattar idag 170 publika tankställen och ytterligare 60 icke-publika tankning av tunga fordon med tyngdpunkt på södra Sverige.68
Tanknings-möjligheter finns för E85 i stort sett hela landet. Utbyggnaden av snabbladdare för elbilar går också snabbt framåt och antalet laddpunkter har ökat från ca 1900 i
början av 2016 till ca 4800 i början av 2018, mer än en dubblering med andra ord.69
Dessa laddpunkter är främst koncentrerade till befolkningscentra och större vägar.70
Inom länet fanns i februari 2018 182 publika laddpunkter för elfordon.71 Även lokalt
koncentrerade till befolkningscentra, men även vid större vägar, turistmål och hotell.
En laddpunkt kan bestå av en eller flera laddare.
När det gäller E85 och andra rena biodrivmedel är tillgången till drivmedel i resten av
Europa svag. Eftersom biogas är ett rent drop-in-bränsle för naturgas i gasfordon har
detta bränsle tvärtom en bättre utbyggd infrastruktur i många delar av Europa än i Sverige. Halland har dock en enorm fördel gentemot övriga landet då distribution av gas,
inklusive biogas, kan ske, och sker, via den gasledning som sträcker sig längs kusten

SCB. Nätanslutna solcellsanläggningar
Personlig kommunikation Viktor Öberg. Region Halland.
68 Energigas Sveige 2018. https://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-ochgasbilar/tanka-gas/
69 ELIS databasen, Power Circle, 2018
70Karta över elbilsladdplatser, 2018. https://www.uppladdning.nu/
71 ELIS databasen, Power Circle, 2018.
66
67
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och med avstickare upp till Hyltebruk och Småland. Denna ledning ansluter dessutom
Våxtorp via Laholm, Halmstad, Oskarström, Falkenberg och Varberg.
Vidare så har EU kommit med ett direktiv för infrastruktur för förnybara bränslen där
medlemsländerna ska ta fram en färdplan för att förbättra tankstationsinfrastruktur för
bland annat fordonsgas, el och vätgas till år 2025.72 Avståndet mellan komprimerad
naturgas (CNG) tankstationer (för bilar) ska inte överskrida 150 km och mellan flytande naturgas (LNG) terminaler (för tung trafik) bör det maximala avståndet enligt
direktivet vara 400 km. För andra förnybara drivmedel (utöver inblandning och dropin), som till exempel DME, metanol, FAME etc., pågår ingen särskild anpassning eller
utveckling av generell infrastruktur. För denna typ av bränslen diskuteras istället oftast
en introduktion på särskilda marknader, där behovet av infrastruktur är mer begränsat.
Exempel är användning av metanol inom sjöfarten där ganska omfattande färjetrafik
kan genomföras med bara enstaka tankningsstationer eller användning av rena
biobränslen, tex HVO, ED95 eller B100, inom ett specifikt åkeri eller kollektivtrafik
med företrädesvis lokal trafik.
För el som drivmedel kan infrastruktursituationen ses ur två perspektiv. Å ena sidan
har vi en mycket väl utbyggd infrastruktur för el generellt, där el finns framdragen i
princip överallt. Den här infrastrukturen kan med ganska begränsade insatser användas för långsam laddning av elfordon över natt eller under arbetsdagen. Speciellt i närtid då elbilar ej ännu utgör någon större del av fordonsparken. På längre sikt kan effektuttaget i distributionsnätet bli en svårt begränsande faktor, speciellt kopplat till
fortsatt befolkningstillväxt inom länet. Eventuellt skulle då större investeringar behövas i nätet. Å andra sidan har utbyggnaden av infrastruktur för snabbladdning av elfordon på motsvarande sätt som vi idag tankar bensin- och dieselfordon just startat. Sådan infrastruktur krävs om el ska användas för längre transportsträckor även i rena
elfordon eller om andelen eldrift i elhybridfordon ska nå mycket höga nivåer. För att
den typen av infrastruktur ska utvecklas krävs omfattande investeringar. Ännu mer
omfattande satsningar skulle krävas för att möjliggöra användning av betydande andel
el i tunga vägfordon, genom utveckling av till exempel så kallade elvägar, se kapitel 5.1,
eller snabbladdare anpassade för tunga fordon.

EU, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, 2014.
72
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5
Jämförelser av olika drivmedel
samt dess lämplighet för olika applikationer
Biodrivmedel kan produceras genom ett stort antal olika produktionskedjor (se Figur 25), beroende av råvaruanvändning, omvandlingsprocess och vilket biodrivmedel
som produceras. De allra flesta biodrivmedel, som till exempel etanol, kan produceras i
flera olika produktionskedjor. Produktionsprocessen bestämmer inte i sig själv den
energi och klimatmässiga prestandan för kedjan, utan den beror även i hög grad av råvara, geografisk placering, transportavstånd och möjligheter till integration med andra
anläggningar. Effektivitet eller miljöpåverkan kan alltså inte bedömas enbart utifrån
vilket drivmedel som avses, utan måste värderas utifrån varje produktionskedja som
helhet.73
Figur 25. Illustration av de mest aktuella processkedjorna för produktion av biodrivmedel.74 Totalt
sett är mängden möjliga varianter mycket stor och dessutom sker kontinuerlig utveckling, vilket
gör att illustrationen inte är komplett. Råvaror baserade på olika typer av restprodukter och avfall
kan vara aktuella i samtliga kedjor.

Skogsbaserade råvaror för biodrivmedelsproduktion är en generell prioritet i Sverige på
grund av god växthusgasprestanda och ofta relativt rikliga lokala tillgångar. Flera olika
f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, Dagens och framtidens
hållbara biodrivmedel – i sammandrag, 2016.
74 Ibid.
73
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tekniker för biodrivmedel baserade på lignocellulosa är under utveckling. De två huvudproduktionsvägarna är förgasning, följt av syntes till exempelvis metanol, dimetyleter (DME), syntetisk naturgas (SNG) eller Fischer-Tropsch (FT)-bränslen och etanol
framställt genom jäsning. Utöver dessa bränslen, som huvudsakligen är avsedda att
användas som högblandade eller rena biodrivmedel, utvecklas flera spår för kolvätebaserade drop-in bränslen som framställs av lignocellulosa.
En bild av vilka mängder som produceras idag och hur produktionen kan tänkas utvecklas givet ambitiösa eller försiktiga styrmedel och andra insatser presenteras i Figur
26.
Figur 26. Svensk biodrivmedelstillverkning 2015 samt möjlig tillverkning 2030, TWh.75

5.1

Drivmedelsalternativ

Här nedan presenteras ett urval av drivmedel med utgångspunkt från de frågor studien
ska besvara och de alternativ som diskuteras mest inom området forskning och utveckling av icke-fossila drivmedel. Detta stycke är anpassat för denna studies omfattning
från Trafikutskottets rapport Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns
klimatpåverkan – flytande, gasformiga och elektriska drivmedel inom vägtrafik, sjöfart, luftfart och spårbunden trafik där mycket mer omfattande beskrivningar och analyser står att finna76.

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, Environmental and Socioeconomic
Benefits of Swedish Biofuel Prodktion, 2017.
76 Trafikutskottet. Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan –
flytande, gasformiga och elektriska drivmedel inom vägtrafik, sjöfart, luftfart och spårbunden
trafik. Rapport från riksdagen 2017/18:RFR13 https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/rapport-fran-riksdagen/fossilfria-drivmedel-for-att-minska_H50WRFR13
75
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Etanol
Etanol är en alkohol som kan blandas i bensin, antingen via höginblandning (E85) eller
låginblandning. Merparten av den bensin som säljs i Sverige innehåller minst 5 procent
etanol även om inblandning upp till 10 procent är godkänd. Att större andel inte låginblandas beror på skatteteknikaliteter som gör inblandning över 5 procent mindre lönsam. Det finns också fordon som kan köras på enbart etanol. En dieselmotor kan tankas med för ändamålet anpassad etanol (ED95). Etanoldrivna dieselmotorer finns i dag
framför allt i bussar. Etanol ger låga utsläpp av sot.
Etanol kan öka bildandet av ozon och ge högre utsläpp av acetaldehyd och formaldehyd, som betraktas som cancerogena ämnen.
Metanol
Metanol är en alkohol som kan blandas i bensin, användas som marint bränsle eller i
bränsleceller (s.k. direktmetanolbränsleceller). Användningen av metanol som drivmedel ökar globalt och intresset för metanol som drivmedel inom sjöfarten växer. Ingen
metanol används dock i vägtransporter i Sverige. Metanol framställs i dag huvudsakligen av fossila råvaror, t.ex. naturgas och kol. Produktionen av biometanol är liten i jämförelse med fossilbaserad metanol.
Metanol ger inga utsläpp av sot. Utsläpp i form av kolmonoxid, kväveoxider och kolväten är lägre från metanol än från bensin. Metanol innehåller mycket låga halter svavel
eller metaller.
FAME och RME
FAME (fatty acid methyl esters) är en diesel. I vardagligt tal kallas ofta FAME för biodiesel. Ren FAME brukar benämnas B100. När råvaran är raps kallas drivmedlet RME
(rapeseed methyl esters). Dieselfordon kan köras på FAME/RME. Det går att köra vanliga dieselmotorer på ren FAME/RME men då krävs viss anpassning av motorn. B100
används främst i tunga fordon och bussar.
Användning av FAME kan öka utsläppen av kväveoxider något. Utsläppen av koldioxid,
kolväten och partiklar reduceras generellt vid inblandning av FAME i diesel. FAME ger
låga utsläpp av sot jämfört med t.ex. diesel. FAME har högre sotutsläpp än exempelvis
etanol, metanol och vätgas.
HVO och HEFA
HVO (hydrated vegetable oils) är en diesel framställd genom hydrogenering, med vätgas, av vegitabiliska- och animaliskafetter. Produktionen av HVO som säljs i Sverige
baseras på råtallolja, som är en restprodukt från massaindustrin, rapsolja, palmolja,
slaktavfall och även fett från restauranger som samlas in och processas. HVO kan användas som inblandning eller rent i befintliga dieselmotorer utan att dessa behöver
anpassas (s.k. drop-in-bränsle). HVO är det icke-fossila drivmedel som ökar mest.
HEFA (hydroprocessed esters and fatty acids) är en sorts HVO, och begreppet HEFA
används framför allt i standarder för flygbränslen. HEFA godkändes för inblandning i
flygbränsle 2011. HEFA får blandas upp till 50 procent i konventionellt flygbränsle.
Sedan 2011 har flera flygbolag genomfört flygningar med HEFA-inblandning.
Användning av fossil diesel ger stora utsläpp av kväveoxider. Förmodligen ger användning av HVO något minskade utsläpp av kväveoxider jämfört med fossil diesel, men
effekterna är komplexa och förefaller påverkas av hur motorn kalibreras för tankning
med HVO.
© RISE Research Institutes of Sweden

41

Syntetisk diesel (FT, GTL, BTL)
Syntetisk diesel kan ersätta eller blandas med fossil diesel. Syntetisk diesel har olika
namn beroende på vilken råvara som används vid framställning av drivmedlen. GTL
(gas to liquid) görs av naturgas och BTL (bio-mass to liquid) av biomassa.
Ibland kallas drivmedlet för FT-diesel (Fischer–Tropsch) efter den framställningsprocess som oftast används. FT-diesel används som inblandning i jetbränslen inom flyget
och var det första alternativa flygbränsle som certifierades (2009). FT-diesel får användas för inblandning i jetbränsle upp till 50 procent.
DME
DME (dimetyleter) är ett gasformigt drivmedel som blir flytande vid lätt tryck och som
kan användas som ersättning för diesel. För att kunna köra på DME krävs dock särskilt
anpassade dieselmotorer. DME kan framställas av syntesgas som i sin tur kan tas fram
ur biomassa men de fossila råvarorna dominerar helt än så länge. Bio-DME finns inte
på den svenska marknaden. Det planerades stora satsningar på DME-utveckling i Sverige runt 2010 men de fullföljdes inte. Den senaste utvecklingen gör det möjligt att
använda biomassa i form av t.ex. svartlut och skogs- och jordbruksrester för att framställa DME. Det är råvaror som vi har särskilt god tillgång till i Sverige och till viss del
även i Halland.
Det har funnits DME-tillverkning i liten skala i Sverige tidigare och en anläggning är
kallställd tills vidare (2018). Trots att framställning av DME sker i begränsad omfattning i dag och det förmodligen är långt kvar till storskalig produktion är drivmedlet
därför ändå intressant att beskriva och jämföra med andra alternativ.
DME ger upphov till marginella sotutsläpp och utsläpp av svaveloxider, och de kväveoxider som genereras kan relativt enkelt avlägsnas genom rening. DME påverkar inte
ozonlagret.
Biobensin
Biobensin eller syntetisk bensin kan användas på samma sätt som fossil bensin. Biobensin framställs ur olika sorters biomassa. Det tillverkas endast mindre volymer biobensin i dag och det finns ingen storskalig anläggning för produktion av biobensin. Det
pågår dock omfattande utveckling för att kunna ta fram större volymer. Precis som för
DME är det inte helt tydligt att biobensin är tillräckligt nära en storskalig produktion
för att beskrivas och jämföras med andra alternativ i rapporten. Även vad gäller biobensin är det dock möjligt att använda råvaror som vi har särskilt god tillgång till i Sverige (svartlut och skogs- och jordbruksrester) för att framställa biobensin. Biobensin
har nyligen börjat tillverkas och säljas i Sverige – om än i mycket små volymer – och
drivmedlet har många fördelar, t.ex. vad gäller utsläpp.
Biogas och fordonsgas inklusive SNG
Biogas kan ha olika sammansättning men består huvudsakligen av metan. Metan kan
vara i form av komprimerad naturgas (CNG, compact natural gas), flytande naturgas
(LNG, liquid natural gas), komprimerad biogas (CBG, compact biogas) eller flytande
biogas (LBG, liquid biogas). Metan kan också produceras syntetiskt, tex från biomassa,
och kallas då syntetisk naturgas (SNG, synthetic natural gas). För drivmedelsändamål
kallas metan ofta för fordonsgas. I den fordonsgas som säljs i dag finns en blandning av
naturgas och biogas. Gas kan användas i anpassade bensin- eller dieselmotorer. Fly© RISE Research Institutes of Sweden
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tande natur eller biogas används bl.a. inom sjöfart och i serietillverkade tunga lastbilar.
Flytande naturgas, och således även flytande biogas, är godkänt som fartygsbränsle,
sommaren 2018 bunkrade ett fartyg med svenskproducerad biogas för första gången.77
Biogas eller naturgas går även att använda som bränsle för arbetsmaskiner såsom till
exempel traktorer, även biogas med relativt låg metanhalt.78 Traktorer för gasdrift finns
tillgängliga på marknaden från ett antal leverantörer. Jämfört med konventionella fossila bränslen har biogas och LNG normalt låga utsläpp av t.ex. kväveoxid, partiklar och
svaveldioxid.
El
Laddning med batterier
Ett eldrivet fordon kan förses med el från ett batteri som dels kan laddas under körning, dels kan laddas externt. Batteridrift är än så länge vanligast i vägfordon. Batteridrivna personbilar serietillverkas sedan länge medan batteridrivna bussar och lastbilar
just börjar introduceras i större skala. Elcyklar är en sorts hybridfordon, och försäljningen har ökat kraftigt de senaste åren. Det genomförs också provflygningar med batteri- eller hybriddrift. Mindre färjor med batteridrift har varit i bruk i några år, och batteridrift av större passagerarfartyg prövas. Arbetsmaskiner med ren eldrift finns tillgängliga inom några segment, och är under utveckling inom andra.
Överföring under drift
Fordonsdrift med hjälp av kontaktledningar och strömavtagare har funnits länge. Det
nya är att tekniken nu utvecklas och sprids till fler trafikområden. Ett eldrivet fordon
(tåg, spårvagn, tunnelbana, trådbuss eller lastbil) kan förses med el med hjälp av en
strömavtagare som överför ström från en kontaktledning till fordonet.
Elvägar innebär att fordonen får ström från en extern strömkälla under körning. Elen
kan matas genom kontakt uppifrån via luftledningar, underifrån via ledningar i vägen
eller med hjälp av magnetisk överföring av energi. Elvägar samt lastbilar och långfärdsbussar med strömavtagare är på försöksstadiet. En mängd arbetsmaskiner med eldrift
via nätanslutning, till exempel inom bygg och anläggning där maskinerna är relativt
stationära, finns tillgängliga eller är under utveckling.
Omvandling med bränsleceller
Bränsleceller används för att göra om kemisk energi i ett bränsle till elektricitet. I dag
är det vanligaste bränslet till bränsleceller vätgas men även metanol kan användas.
Dessa bränslen är idag oftast av fossilt ursprung med de är möjliga att tillverka från
biomassa.79 Vätgas kan också framställas genom elektrolys från el, energiförlusterna är
dock i dagsläget relativt stora vid denna omvandling. Den rent batteribaserade drivlinan är betydligt energieffektivare i dagsläget. Med hjälp av en så kallad reformator kan
även flytande bränslen vara aktuella. Kommersiell utveckling av fordon med omvandling via bränsleceller har framför allt skett det senaste decenniet. Det vanligaste anNy Teknik, Svenskt fartyg tankas med flytande biogas för första gången.
https://www.nyteknik.se/fordon/svenskt-fartyg-tankas-med-flytande-biogas-for-forstagangen-6921011
78 ATL, Lyckat biogastest med traktor, 2017. https://www.atl.nu/teknik/lyckat-biogastest-medtraktor/
79 Vätgas. Energigas Sverige. 2018. http://www.energigas.se/fakta-om-gas/vaetgas/
77
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vändningsområdet är i personbilar. Det genomförs också testflygningar med bränslecellsflygplan, och det finns fartyg och tåg som drivs av el från bränsleceller.
El och miljö
Fordon för eldrift har en annan miljöbelastningsprofil jämfört med traditionella fordon
med förbränningsmotor. En större andel av klimat- och miljöpåverkan sker i tillverkningsfas jämfört med fordon med förbränningsmotor. Detta beror på en stor insatsen
av energi och resurser vid tillverkning av batterier och bränsleceller. I gengäld är utsläppen för elfordon som helhet mindre under själva nyttjandefasen jämfört med bensin och dieselfordon.
Studier som undersökt elbilars klimatutsläpp med ett livscykelperspektiv, tillverkning
och användning, i jämförelse med dieselbilar visar på elbilens klimatutläpp är lägre,
även om elen är koldioxidintensiv. En studie visar att en europeisk elbil i genomsnitt
släpper ut 50 procent mindre växthusgaser än en dieselbil, även om man tar hela
livscykeln i beaktande.80 Studien som genomförts av forskare på det belgiska Vrijeuniversitet, på uppdrag av tankesmedjan Transport & Environment, visar att även de
elbilar som drivs på kolintensiv energi släpper ut mindre växthusgaser än dieselbilar.
Som exempel tar studien upp Polen, ett land där en stor del av energin kommer från
kol. Trots detta orsakar de polska elbilarna 25 procent mindre utsläpp än dieselbilarna,
även ur ett livscykelperspektiv, från batteritillverkningen till bilarnas totala energikonsumtion över de första 20 000 milen, i beräkningen. I Sverige, som har Europas renaste el, var skillnaden på utsläpp mellan en dieselbil och en elbil hela 8 procent. I takt
med att andelen förnybar el ökar så kommer också utsläppen från batteritillverkningen
minska menar forskarna som dock framhåller att tillgången på de ovanliga mineraler
som används vid batteritillverkningen är ett problem som inte får glömmas bort och att
cirkuläret och utbyggd återvinning därför är viktig.
Ytterligare en studie som gjort en liknande jämförelse kommer fram till samma slutsats: en genomsnittlig elbil i Europa släpper i snitt ut hälften så mycket koldioxid under
de första 15 000 milen som en genomsnittlig europeisk förbränningsbil med tillverkningsrelaterade utsläpp inkluderade.81 Den siffran varierar mellan 28 och 72 procent
beroende på koldioxidintensiteten för den el som bilen laddas med. Sverige är inte inkluderat i denna studie men väl Norge, där elbilen har 28 procent av utsläppen för genomsnittlig bil med förbränningsmotor. Norge har liknande koldioxidintensitet för
elproduktion som Sverige. Jämfört med den mest energieffektiva bil med traditionell
förbränningsmotor idag står sig elbilen väl, med 29 procent lägre växthusgasutsläpp.
Denna studie utgår från klimatavtryck för batteritillverkning från den kontroversiella
syntesrapporten som IVL Svenska Miljöinstitutet genomförde82, som anses höga i jämTransport & Environment, Life Cycle Analysis of the Climate Impact of Electric Vehicles,
2017. https://www.transportenvironment.org/publications/electric-vehicle-life-cycle-analysisand-raw-material-availability
81 International Council on Clean Transportation, Effects of battery manufacturing on electric
vehicle
life-cycle
greenhouse
gas
emissions,
2018.
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EV-life-cycle-GHG_ICCTBriefing_09022018_vF.pdf
82 IVL Svenska miljöinstitutet, The Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions
from
Lithium-Ion
Batteries,
2017.
https://www.ivl.se/download/18.5922281715bdaebede9559/1496046218976/C243%20The%2
80
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förelse bland annat då utvecklingen inom batteritillverkningen har gått snabbt framåt
de senaste åren.83 Det är dock otvetydigt att tillverka elbilar idag orsakar mer utsläpp
än att bygga motsvarande konventionella bil. Det beror främst på tillverkningen av battericeller, som idag ofta görs i Japan eller Sydkorea med mellan 25 och 40 procent kolkraftsel i energimixen. Utsläppen från att bygga elbilsbatterier är alltså stora och behöver sänkas vilket är en pågående utveckling, i takt med att elnätet blir renare, fler biltillverkare satsar på klimatsmarta fabriker som genererar sin egen förnybara el och fler
biltillverkare börjar återvinna batterierna.
Elbilar har även andra miljöfördelar såsom kraftigt reducerade eller obefintliga utsläpp
av lokala luftföroreningar samt minskat buller.

5.2 Produktionskostnader och växthusgasprestanda för olika biodrivmedel
I en nyligen genomförd studie, inom ramen för f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, har en sammanställning av publicerade produktionskostnader och
växthusgasprestanda för olika biodrivmedel baserade på olika råvaror och omvandlingstekniker genomförts.84 Genom att jämföra produktionskostnaden och växthusgasprestandan för olika biodrivmedlen med motsvarande värden för fossila drivmedel så
har kostnaden för växthusgasreduktion för olika typer av, för Sverige aktuella, biodrivmedel uppskattats. Studien visar också betydelsen av växthusgasprestandan för den
volym som behöver blandas in för att uppnå en viss reduktion enligt reduktionsplikten.
Reduktionsplikten kan innebära att ekonomisk prestanda för en produktionsväg för
biodrivmedel inte bara bestäms av dess produktionskostnad, utan också produktens
växthusgasutsläpp. Detta eftersom ett biodrivmedel med mycket god växthusgasprestanda kan blandas in i lägre volymer än ett biodrivmedel med sämre prestanda och
ändå uppnå reduktionsplikten.
Figur 27 visar publicerade produktionskostnader för biodrivmedel som finns tillgängliga på marknaden idag och Figur 28 visar motsvarande för biodrivmedel som skulle
kunna bli tillgängliga inom en rimlig framtid. Se vidare i f3 rapporten för listning av de
olika bakrundsstudierna.

0life%20cycle%20energy%20consumption%20and%20CO2%20emissions%20from%20lithium
%20ion%20batteries%20.pdf
83 Ny Teknik Debatt, ”Det är utsläppen vid tillverkning av batterierna vi vill åt”, 2017.
https://www.nyteknik.se/opinion/det-ar-utslappen-vid-tillverkning-av-batterierna-vi-vill-at6857190
84 f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, Utvärdering av Produktionskostnader
för
Biodrivmedel
med
Hänsyn
till
Reduktionsplikten
http://www.f3centre.se/sites/default/files/f3_2017-17_1817_furusjo__lundgren_final_171220.pdf
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Figur 27. Publicerade produktionskostnader för idag tillgängliga biodrivmedel (kr per MJ). 85
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Figur 28. Publicerade produktionskostnader för framtida biodrivmedel (kr per MJ) (*FPO/LO +
HDO, ** Hydropyrolys).86
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Figur 29 visar växthusgasprestanda beräknat enligt RED-metodiken87 för tillgängliga
biodrivmedel idag och Figur 30 visar prestandan för potentiella framtida biodrivmedel.
Figur 29. Växthusgasprestanda för idag tillgängliga biodrivmedel enligt RED-metodik (g CO2ekv
per MJ).88
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EUs Renewable Energy Directive (RED) föreskriver att en specifik metod, som finns beskriven
i direktivet, används vid beräkningen av växthusgasprestanda för biobränslen. För att vara berättigad till ekonomiska styrmedel såsom skattereduktion måste utsläppen beräknas enligt RED
metodik.
88 f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, Utvärdering av Produktionskostnader
för Biodrivmedel med Hänsyn till Reduktionsplikten
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Figur 30. Växthusgasprestanda för potentiella framtida biodrivmedel enligt RED-metodik (g
CO2ekv per MJ) (* FPO/LO + HDO, ** Hydropyrolys).89

Energimyndigheten har gjort beräkningar av energianvändningen och utsläppen av
koldioxidekvivalenter för en personbil i syfte att belysa hur verkningsgraden i olika motorer kan påverka energiåtgången och utsläppen, se tabell 4.90 Elen har beräknats utifrån den nordiska el-mixen. Drivmedlen har beräknats efter en genomsnittlig råvarumix 2016, och siffrorna kan variera beroende på vilka råvaror som används till drivmedlen. Energimyndighetens exempel visar att körning med elbil eller en dieselbil tankad med HVO ger lägst utsläpp.
Tabell 4. Energiåtgång och utsläpp per km för en genomsnittlig personbil. 91 Anpassad från Energimyndigheten Energiindikatorer 2017 Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål92

Drivmedel
Bensin, 95 oktan
Diesel
E85
FAME
Fordonsgas93
HVO
Elbil94

Energianvändning,
kWh/km
0,73
0,55
0,69
0,55
0,64
0,55
0,15

Koldioxidekvivalenter,
g/km 2016
240
160
127
91
72
28
19

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, Utvärdering av Produktionskostnader
för Biodrivmedel med Hänsyn till Reduktionsplikten
90 Energimyndigheten. Energiindikatorer 2017 Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål.
2017. https://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/indikatorer/energiindikatorer2017.pdf
91 Tillverkningsenergi och tillverkningsrelaterade utsläpp ej medräknade.
92 Ibid.
93 Beräknat på 2016 års genomsnitt på 83 procent förnybar andel i fordonsgasen.
94 Beräknat på 2016 års växthusgasintensitet för nordisk elmix.
89
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Figur 31 och Figur 32 visar resulterade CO2-reduktionskostnader för olika typer av biodrivmedel där växthusgasprestandan beräknas enligt RED. CO2-reduktionskostnader
är ett mått på hur mycket det kostar, i kronor, att reducera koldioxidutsläppen en viss
mängd, i detta fall 1 kg. CO2-reduktionskostnad som mått kan användas för att utvärdera hur kostnadseffektiva olika klimatinsatser är.

SNG/ biogas

Figur 31. Kostnader för reduktion av CO2-utsläpp för olika typer av biodrivmedel, tekniker och
råvaror som finns på marknaden idag.95 Streckad linje anger medelvärdet för reduktionskostnaden för redovisade drivmedel.
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Figur 32. Kostnader för reduktion av CO2-utsläpp för olika typer av framtida biodrivmedel, tekniker och råvaror.96 Streckad linje anger medelvärdet för reduktionskostnaden för redovisade drivmedel (* FPO/LO + HDO, ** Hydropyrolys).
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Resultaten visar att av de biodrivmedel som finns på marknaden idag erhålls lägsta
reduktionskostnaden för biogas producerat via rötning av avfall och sockerrörsbaserad
etanol. Biodrivmedel baserade på raps resulterar i de högsta reduktionskostnaderna.
HVO produceras idag från flera olika typer av råvaror och därmed erhålls ett stort reduktionskostnadsintervall, främst beroende på råvarans kostnad och växthusgasbelastning.
Biodrivmedel som idag är under utveckling, så kallade avancerade biodrivmedel, har
potential att nå lägre reduktionskostnader än många av dagens produktionskedjor.
Detta gäller främst biodrivmedel producerat via termokemisk omvandling såsom pyrolys följt av raffinaderiintegrerad uppgradering samt förgasningsbaserad teknik. I de fall
där vätgas erfordras för uppgradering av olika typer av biooljor från pyrolys eller lignindepolymerisering föreligger dock stora osäkerheter och reduktionskostnaden beror i
hög grad på vätgasens ursprung.

5.3 Diskussion kring för och nackdelar med
olika drivmedel
Utvecklingen går just nu fort vad gäller att utnyttja nya råvaror för att använda etablerade tillverkningsmetoder. Det gäller till exempel olje- och lignocellulosabaserade råvaror vid tillverkning av etanol och biogas. Lignocellulosa har också börjat användas till
f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, Utvärdering av Produktionskostnader
för Biodrivmedel med Hänsyn till Reduktionspliktenk
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förgasning och oljor till hydrering, till exempel HVO. Olika råvaror ger olika stort utbyte i form av energi eller färdigt drivmedel. Socker- och stärkelsebaserade råvaror ger
generellt ett högt energiutbyte. Dessa grödor går dock ofta att använda som livsmedel
eller foder och kommer att begränsas som råvaror till drivmedel inom EU. I stället
kommer avfall och restprodukter att gynnas. Sverige och Halland har god tillgång till
avfall och restprodukter i form av restprodukter från skogen, jordbruksavfall, gödsel,
industriavfall och hushållsavfall. De drivmedel som i hög utsträckning tillverkas av
dessa råvaror är biobensin, biogas och HVO.
Olika drivmedel är olika dyra att framställa. Biogas från avfall och etanol från sockerrör
har relativt låg framställningskostnad. Jetbränslen och vätgas är jämförelsevis dyrt att
tillverka. Den lägsta kostnaden för att reducera utsläppen får man från biogas producerat via rötning av avfall samt från sockerrörsbaserad etanol, medan biodiesel från t.ex.
raps har höga kostnader för utsläppsminskning. Utsläppen varierar med olika råvaror.
Ur ett livscykelperspektiv ger avfall och restprodukter stora utsläppsminskningar när
det gäller växthusgaser. Användning av raps eller soja ger däremot lägre utsläppsminskningar. Om man beräknar utsläppen utifrån medelvärden för råvarorna ger HVO
och biobensin ger lägst utsläpp av växthusgaser. Biogas ger mindre utsläpp än etanol.
Elens ursprung har stor betydelse för utsläpp, både vid användningen av elfordon men
också vid tillverkning av fordon, främst batteriet, och flytande och gasformiga drivmedel.
Vid användning av el som drivmedel slipper man stegen med odling av biomassa till ett
flytande eller gasformigt drivmedel och i stället kan strålnings eller rörelseenergi överföras direkt till el som sedan omvandlas till rörelseenergi i fordonet. Sverige har redan i
dag god tillgång till fossilfri el jämfört med andra länder. Eldrift är mycket energieffektivt – vilket gör att den totala energimängden för transporter minskar – och ger inga
energirelaterade utsläpp vid körning. En ökad elektrifiering av transporter kräver dock
utbyggnad av t.ex. räls, strömavtagare, laddstolpar eller distribution och eventuellt på
längre sikt tankställen för vätgas. Likaså behöver delar av fordonsflottan ställas om och
frågan om elnätskapaciteten vid storskalig och samtidig laddning lösas.
Återvinningen eller användningen av alternativa material måste också öka för att säkerställa tillgången till metaller och för att förhindra ohållbara sociala arbetsförhållanden i utvinningen av metaller. Flytande och gasformiga biodrivmedel kommer att behöva användas där deras unika egenskaper är nödvändiga. Inom flyget och sjöfarten
kommer flytande och gasformiga drivmedel att vara de huvudsakliga alternativen under lång tid. Även andra områden kommer att behöva flytande och gasformiga drivmedel: transportsektorn präglas delvis av en trögrörlighet, och vissa fordon kommer att
behöva tankas med flytande drivmedel i många år framöver. Behovet av biodrivmedel
kan bli större för tunga fordon än personbilar då de senare kan ha lättare att ställa om
till eldrift. Å andra sidan är omsättningstiden kortare för t.ex. bussar och lastbilar än
för personbilar.
Särskilt låginblandning (t.ex. etanol och FAME) och drop-in-drivmedel t.ex. HVO och
biobensin) har många fördelar: de kräver inga nya fordon, ingen ny infrastruktur för
distribution och inblandningen i fossila drivmedel kan ske utifrån den tillgång som
finns vid olika tillfällen. Däremot finns det i dagsläget inte tillräckligt med fossilfria
© RISE Research Institutes of Sweden
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drop-in-drivmedel. För några av drivmedlen saknas det tillräckligt med råvaror eller
resurser och för andra finns inte råvaror som kan betraktas som ekologiskt och socialt
hållbara. I Sverige saknas ännu den nödvändiga infrastrukturen i form av anläggningar
för storskalig produktion. Många av de fossilfria drivmedlen är dessutom fortfarande
dyrare att framställa och har därför svårt att konkurrera med fossila drivmedel.
Det kommer inte att finnas samma kommersiella intresse av att bygga upp en infrastruktur för distribution av icke-fossila alternativ i mer glest befolkade delar av landet
och länet. Samtidigt är avstånden till skolor, arbetsplatser m.m. ofta längre och det
finns sämre tillgång till kollektivtrafiklösningar och därför är behov av privatbilism
därför stort. Elektrifiering av vägtransporter eller distribution av rena biodrivmedel
kommer förmodligen att gå snabbare att genomföra i tätbefolkade områden än i mer
glest befolkade delar av landet eftersom det i tätorter finns en större möjlig marknad
för dessa alternativ. Hybridfordon eller drop-in-drivmedel möjliggör en successiv övergång till fossilfrihet i områden där det kommer att dröja innan det finns en infrastruktur för el eller rena biodrivmedel.

5.4

Synen på framtida drivmedelsanvändning

Om 2030-målet ska nås måste de fossila drivmedlen till stor del ersättas med el och
biodrivmedel på mindre än 15 år. Trafikutskottet i Riksdagen beslutade 2017 att genomföra en studie med syfte att identifiera alternativ för att öka andelen icke-fossila
drivmedel i Sverige de närmaste åren. Däri har synen på framtida drivmedelsanvändning sammanställts från ett antal aktörer. 97
Trafikverket understryker att det är en relativt kort tid och att det kommer att krävas en
stor kraftsamling från inblandade aktörer. För att omställningen ska bli effektiv krävs
att aktörerna samlas kring ett mindre antal alternativ som redan i dag måste vara relativt färdigutvecklade. I de fall de inte kan användas i konventionella drivlinor krävs
också att det finns en internationell marknad för fordonen. Trafikverket pekar ut biogas, HVO och el samt i viss mån FAME. Trafikverket framhåller samtidigt att det också
är viktigt att hålla dörren öppen för andra alternativ, t.ex. alkoholer, vätgas och DME.
Trafikanalys (Trafa) gör bedömningen att produktionen av HVO och FAME innebär
förhållandevis stora energiförluster och att tillgången till bioråvara är begränsad. Trafa
tror därför att dessa drivmedel knappast kan bli annat än nischbränslen i framtiden.
Nyförsäljningen av etanolfordon i dag är obetydlig. Trafa anser att det saknas ett globalt intresse för att utveckla etanoldrivna fordon och kan inte se något tekniksprång
som på ett mer omfattande sätt skulle effektivisera etanolproduktionen. Ett troligare
scenario är snarare konkurrens om råvaror mellan etanol och andra drivmedel. Trafa
tror därför inte att etanolen heller kommer att vara ett betydelsefullt framtida alternativ för fordonsdrift i Sverige. Tekniken för gasdrift är enligt Trafa mogen; det finns ett
globalt intresse för gaslösningar och den tekniska utvecklingen på området kommer
Trafikutskottet, Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan – flytande, gasformiga och elektriska drivmedel inom vägtrafik, sjöfart, luftfart och spårbunden trafik https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/rapport-fran-riksdagen/fossilfriadrivmedel-for-att-minska_H50WRFR13
97
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förmodligen att fortsätta inom området. Fordon som tankas med biogas är ett långsiktigt hållbart alternativ. Mycket talar enligt Trafa för att tillgången till och priset på gas
och i synnerhet biogas kommer att spela en viktig roll för gasfordonens marknadsutveckling. Bränslecellsbilar med vätgasdrift är enligt Trafa ett alternativ som kan uppfylla miljö- och klimatkrav, förutsatt att energikällorna som används för produktionen
av vätgas är förnybara. Teknikutvecklingen har gått framåt väsentligt och prövas i drift,
men i närtid sker enligt Trafa knappast någon massintroduktion. Däremot kan det vara
ett alternativ på lång sikt.
Trafa pekar på att det i dag är svårt att tro något annat än att elektrifiering av transporter hör framtiden till. Samtidigt framhåller Trafa att framtidsanalyser alltid riskerar att
tillmäta den samtida utvecklingen stor betydelse och att det faktum att det pratas
mycket om elfordon just nu inte bör påverka bilden för mycket. Elfordon har ännu inte
lyckats nå stor marknadsspridning utan omfattande subventioner. I FFF utredningen
bedömer man att eldrivna fordon i stor utsträckning kommer att användas i lokaltrafiken och persontrafiken runt städer. För tunga och/eller långa transporter är eldrift bara
ett alternativ på väldigt lång sikt. Möjligheter som kontinuerlig laddning (s.k. elvägar)
kräver stora infrastruktursatsningar och som en följd av det kraftiga incitament för att
realiseras.98
EU har, som nämnts ovan, i sitt infrastrukturdirektiv för drivmedel lyft upp framför allt
metan (naturgas, biogas, etc.) i gasform eller flytande form, el och på sikt även vätgas.
Medlemsländerna är skyldiga att ta fram en handlingsplan för utbyggnad av infrastruktur för dessa bränslen.
Drivmedels- och fordonssektorerna är på flera sätt trögrörliga, inte minst på grund av
stora investeringskostnader. De fordon och den infrastruktur som vi väljer nu i slutet av
2010-talet kommer att finnas med under lång tid. Detta är anledningen till att drop-in
bränslen prioriteras på kort sikt.

Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statensoffentliga-utredningar/2013/12/sou-201384/
98

© RISE Research Institutes of Sweden

53

6

Mål, lagstiftning och styrmedel

Såväl EU som Sverige har antagit mål för att minska transportsektorns klimat- och miljöpåverkan. Olika regelverk och styrmedel används för att påverka utvecklingen. Nedan
följer en sammanställning av mål, lagstiftning och styrmedel för olika delar av transportsektorn samt för arbetsmaskiner. Sammanställningen för väg-, sjö- och flygtransporter är baserad på Trafikutskottets rapport ”Fossilfria drivmedel för att minska
transportsektorns klimatpåverkan”.

6.1

Vägtransporter

EU:s förnybarttdirektiv anger att andelen förnybar energi i transportsektorn ska
uppgå till minst 10 procent i samtliga medlemsländer 2020. EU-parlamentet har röstat
för ett förnybarhetsmål för transportsektorn på 12 procent till 2030. Enligt beslutet ska
andelen avancerade biodrivmedel vara 1,5 procent 2021 och höjas till 10 procent 2030,
medan andelen grödebaserade drivmedel ska frysas på 2017 års nivå och vara högst 7
procent 2030. Palmolja i drivmedel ska förbjudas från 2021. Parlamentet fattade inga
beslut om begränsningar av användning av restprodukter från skogssektorn eller jordbrukssektorn för biodrivmedelsproduktion.
ILUC-direktivet (ILUC står för indirect land use change) antogs av EU-parlamentet
2015 med avsikt att begränsa förändringar av markanvändningen i samband med framställning av drivmedelsråvaror. Ökad produktion av biodrivmedel kan annars göra att
jordbruksproduktion trängs undan, vilket i förlängningen kan leda till en omvandling
av skogs- eller betesmark till jordbruksmark, vilket i sin tur kan orsaka indirekta utsläpp av växthusgaser. ILUC-direktivet har påverkat förnybartdirektivet genom att t.ex.
förändra definitionen av råvaror i form av avfall och restprodukter och genom att ställa
andra krav på redovisning av drivmedel.
I Sverige har Riksdagen fattat beslut om att vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. I samband med beslutet 2017 om det klimatpolitiska ramverket beslutade
riksdagen att växthusgasutsläppen från inrikes transporter (exklusive inrikes luftfart)
ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.
EU:s förnybartdirektiv genomförs i Sverige i hållbarhetslagen. Lagen innehåller bestämmelser om hållbarhetskriterier och rapporteringsskyldigheter. Energimyndigheten
utfärdar de s.k. hållbarhetsbesked som krävs för att biobränslen ska vara berättigade
till statligt stöd, såsom skattenedsättning. Riksdagen fattade i november 2017 beslut
om att införa förändringar av hållbarhetslagen i linje med EU:s ILUC-direktiv. Beslutet
innebär att definitionerna av avfall och restprodukter ändras liksom kraven på minskning av växthusgasutsläpp för att biodrivmedel och flytande biobränslen ska anses vara
hållbara. PFAD (från palmolja) klassificeras inte längre som avfall, och det blir inte
längre förmånligt att använda produkter från palmolja i drivmedel. Vidare beslutades
om målet att andelen s.k. avancerade biodrivmedel 2020 ska vara minst 0,5 procent av
de 10 procentenheter som utgör förnybartdirektivets mål för förnybar energi i transportsektorn.
EU:s bränslekvalitetsdirektivet anger att växthusgasutsläppen från drivmedel som
används för vägtransporter ska minska med 6 procent 2010–2020. Bränslekvalitetsdi© RISE Research Institutes of Sweden
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rektivet ställer också krav på kvaliteter för olika typer av drivmedel. Bränslekvalitetsdirektivet har också kompletterats med ett tilläggsdirektiv som anger beräkningsmetoder
och krav på rapportering. Bränslekvalitetsdirektivet genomförs i Sverige i drivmedelslagen, som blandat annat innehåller bestämmelser om miljöklasser för bensin och
diesel. Lagen ställer också krav på att leverantörer ska minska utsläppen av växthusgaser från levererade drivmedel med 6 procent till 2020.
EU antog 2014, som nämnts ovan, ett direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för
alternativa bränslen. Enligt direktivet ska alla medlemsländer anta ett nationellt
handlingsprogram för att utveckla marknaden för alternativa drivmedel inom transportsektorn och bygga ut den tillhörande infrastrukturen. En minimiinfrastruktur med
laddstationer för elbilar och tankstationer för naturgas och vätgas ska finnas 2020. Direktivet har genomförts i Sverige genom lagen om krav på installationer för alternativa drivmedel som bland annat innehåller krav på standarder för allmänna
laddpunkter. Enligt lagen ska avgifter för laddning av elfordon vara skäliga, objektiva
och icke-diskriminerande, och information om priser för drivmedel ska finnas vid tankstationer. Pumplagen, som infördes i Sverige 2005, anger att bränslesäljare ska tillhandahålla minst ett förnybart drivmedel om säljstället har en viss försäljningsvolym.
EU:s förordning om utsläppsnormer anger att nya bilar får släppa ut högst 130
gram koldioxid per kilometer från och med 2015. Fordonstillverkare vars genomsnittliga koldioxidutsläpp överskrider gränserna måste sedan 2012 betala en avgift för dessa
extra utsläpp. År 2021 kommer nya personbilar att få släppa ut högst 95 gram koldioxid
per kilometer (och nya lätta nyttofordon högst 147 gram koldioxid per kilometer). Enligt ett förslag ska målen skärpas med 15 procent till 2025 och 30 procent till 2030 jämfört med 2021 års nivå. Förslaget är ett av åtta lagstiftningsförslag inom ramen för unionens senaste transportpaket Europe on the Move.
Avgasreningslagen anger att nya bilar ska uppfylla krav som följer av EUbestämmelser. Det finns utsläppsklasser för personbilar, lätta transportfordon och
tunga fordon, och utsläppsklasserna anger högsta tillåtna utsläpp av luftföroreningar.
Fordonen delas in i utsläppsklasser (Euro 1–6) utifrån utsläpp av koloxid, kolväten,
kväveoxider och partiklar. Utsläpp av koldioxid ingår däremot inte. Som komplement
kan bilarna även klassas som elfordon, hybrider och laddhybrider.
Regeringen presenterade 2017 det s.k. Bränslebytet, ett paket med nya styrmedel
vars syfte var att reducera transportsektorns utsläpp och över tid öka användningen av
biodrivmedel. Inom ramen för Bränslebytet har riksdagen beslutat om en reduktionsplikt som innebär en successivt ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och
diesel. Den som har reduktionsplikt ska för varje år se till att utsläppen från den reduktionspliktiga energimängden minskar med en viss andel jämfört med utsläppen
från motsvarande energimängd fossil bensin eller diesel. Från den 1 juli 2018 ska utsläppen minska med minst 2,6 procent för bensin och med minst 19,3 procent för diesel. Från den 1 januari 2019 ska minskningen vara minst 2,6 procent för bensin och
minst 20 procent för diesel och från den 1 januari 2020 minst 4,2 procent för bensin
och minst 21 procent för diesel. Enligt riksdagsbeslutet bör nivåerna för åren efter 2020
ses över regelbundet i kontrollstationer, och enligt beslutet bör reduktionsnivån ligga
på 40 procent 2030 för att nå reduktionspliktens syfte växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom luftfart) med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.
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Inom ramen för det s.k. Bränslebytet görs också förändringar av drivmedelsbeskattningen. Reduktionsplikten kan inte kombineras med skattenedsättning av de inblandade biodrivmedlen, och de bränslen som omfattas av plikten beläggs därför med full
skatt. Reduktionsplikten kompletteras däremot med skattebefrielse för höginblandade och rena biodrivmedel samt biogas i syfte att behålla deras konkurrenskraft
gentemot deras fossila motsvarigheter.
Fordonsskatten utgår från koldioxidutsläpp och drivmedel. Etanol- och gasfordon
betalar en lägre skatt, och för dieselbilar tillkommer en s.k. bränslefaktor och ett miljötillägg. Personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som uppfyller särskilda
miljökrav befrias från fordonsskatt under de fem första åren från det att fordonet tas i
bruk för första gången.
Den s.k. supermiljöbilspremien, som funnits sedan 2012, ersattes vid halvårsskiftet
2018 av ett bonus–malussystem för lätta fordon (personbilar klass I och II, lätta
lastbilar och lätta bussar). Avsikten är att styra nybilsförsäljningen mot en större andel
miljöanpassade fordon. Bonus–malus-systemet innebär att miljöanpassade fordon med
låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus vid inköpstillfället. För rena elbilar
och vätgasbilar med nollutsläpp blir den högsta möjliga bonusen 60 000 kronor. Bonusen minskar sedan med 833 kronor för varje gram koldioxid som klimatbonusbilen
släpper ut. Bilar som kan drivas med exempelvis fordonsgas får minst 10 000 kronor i
bonus.
För bensin- och dieseldrivna fordon tas i stället en förhöjd fordonsskatt, en malus, ut
under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. Varje
gram över 95 gram koldioxid per kilometer beskattas med 82 kronor. De bilar som
släpper ut mer än 140 gram koldioxid per kilometer får en beskattning på 107 kronor
per gram. Från det fjärde året ändras beskattningen till 22 kronor per gram som överstiger 111 gram per kilometer. Från det fjärde året tas en förhöjd fordonsskatt ut, dock ej
för E85-fordon.
En elbusspremie infördes 2016 i syfte att främja introduktionen av eldrivna bussar.
Riksdagen har fattat beslut om att förlänga elbusspremien till 2020. Kungsbacka kommun har som första kommun i Halland fattat beslut om elektrifiering av stadsbusstrafiken.99 Elbussar kommer enligt beslutet introduceras 2020.
Riksdagen har i samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2016 fattat
beslut om att underlätta för dem som levererar el för laddning av elbilar genom att
flytta skattskyldigheten från elleverantörerna till nätinnehavarna. Regeringen avser
också att arbeta med regionala planer för infrastruktur för el och förnybara bränslen i
transportsektorn.
Klimatklivet, som infördes 2015, ger stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar. En stor del av medlen har gått till investeringar i laddinfrastruktur, produktion av
biogas och tankstationer för biodrivmedel. Klimatklivet förlängs och förstärktes med
800 miljoner kronor 2018, 1,3 miljarder kronor 2019 och 2,3 miljarder kronor 2020.
Via Landsbyggsprogrammet går också att söka bidrag till tankställen i syfte att beKungsbacka
kommun,
2020
har
vi
elbussar
i
Kungsbacka.
https://www.kungsbacka.se/Archive/Regular-News/2018/7/2020-har-vi-elbussar-ikungsbacka/
99
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hålla och utveckla den lokala servicen. Samma program stödjer också lantbrukare och
andra företagare på landsbyggden vid investeringar i produktion eller uppgradering av
biogas.
I Sverige tillämpas grön gasprincipen. Principen fungerar ungefär på samma sätt
som handeln med förnybar el, nämligen att biogas som matas in i gasnätet på ett ställe
kan tas ut av en användare i annan del av nätet eller i ett annat nät. Överföringen är
virtuell och köpet av biogas bekräftas via ett handelsavtal. Ett antal halländska företag
har börjat använda biogas i sina processer.100
Kommuner kan besluta om att införa miljözoner som utestänger tung trafik (lastbilar
och bussar) från stadskärnor. Sådana zoner finns i flera kommuner. Transportstyrelsen
har på uppdrag av regeringen utrett frågan om miljözoner även för lätta fordon. Regeringen gav i mars 2018 besked om hur de nya bestämmelserna om miljözoner kommer
att utformas. Beskedet innebär att kommuner ska få möjlighet att införa tre olika miljözoner från den 1 januari 2020.
Regeringen anser att det krävs en överflyttning av godstransporter från lastbil och flyg
till tåg och sjöfart. Genom en vägslitageskatt kan den tunga vägtrafiken i högre grad
bära sina samhällsekonomiska kostnader i form av vägslitage och föroreningar. Regeringen presenterade i mars 2018 ett förslag om en vägslitageskatt.
Stadsmiljöavtal är ett stöd till kommuner och landsting för att främja hållbara stadsmiljöer. Avtalen ger stöd till investeringar i anläggningar för kollektivtrafik och sedan
2017 även i anläggningar för cykeltrafik. Stadsmiljöavtalen är från 2018 en del av den
ekonomiska ramen för utvecklingen av transportsystemet och omfattar 1 miljard kronor per år 2018–2029.

6.2

Flygtransporter

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) innebär en övre gräns för de totala utsläppen. Sedan 2012 ingår luftfarten i EU ETS. Flygningar som avgår från eller
ankommer till en flygplats inom EU eller EES ingår i systemet. Dock är flygbolag som
släpper ut mindre än 1 000 ton koldioxid per år undantagna liksom t.ex. militära flygningar och räddningsflyg. Internationella konventioner hindrar beskattning av flygbränsle för internationell luftfart. Den internationella luftfartsorganisationen ICAO,
som också är ett av FN:s fackorgan, fattade 2016 ett beslut om ett reduktionssystem
(Corsia) i syfte att stabilisera det internationella flygets koldioxidutsläpp på 2020 års
nivå. Om flygets utsläpp fortsätter att öka efter 2020 ska dessa utsläpp kompenseras
genom att flygbolagen måste köpa utsläppskrediter. Värt att notera är att EU ETS och
Corsia omfattar utsläpp av koldioxid men inte till exempel höghöjdseffekter av utsläpp
av som vattenånga, partiklar etc. som också påverkar klimatet och gör det oavsett om
bränslet är fossilt eller förnybart.
För flygbensin och flygfotogen till kommersiellt flyg betalas ingen energi-, koldioxid
eller svavelskatt. Flygbränsle för privat bruk beskattas däremot. I Sverige tas en flygskatt ut från den 1 april 2018. Skatteplikt ska gälla för flygresor med flygplan som är

100

Personlig kommunikatin, Marie Mattsson. Högskolan i Halmstad.
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godkända för transport av fler än tio passagerare och tas ut för passagerare som reser
från en flygplats i Sverige.

6.3

Sjöfart

Svaveldirektivet innebär att svavelhalten i fartygsbränslen får uppgå till max 0,1
viktprocent inom svavelkontrollområdet (SECA) som inkluderar Östersjön, Nordsjön
och Engelska kanalen. Direktivet är infört i svensk lagstiftning genom svavelförordningen.
EU:s energiskattedirektiv anger att drivmedel till sjöfart ska vara undantagna, och internationell sjöfart regleras varken inom EU ETS eller ESR. EU ska dock börja samla
uppgifter om bränsle och koldioxidutsläpp inom sjöfarten under 2018. Datainsamlingen ska anpassas till det system för insamling av data om bränslen och koldioxidutsläpp
som den internationella sjöfartsorganisationen IMO har fattat beslut om. Beslutet om
ett globalt datainsamlingssystem kan ses som ett första steg mot ett globalt styrmedel
för all internationell sjöfart. IMO diskuterar ett globalt tak för svavelutsläppen från
2020 eller 2025, vilket antas leda till en ökad efterfrågan på fossilfria drivmedel.
För diesel och eldningsoljor som används i yrkesmässig sjöfart betalas i Sverige ingen
energi-, koldioxid eller svavelskatt.
För att stimulera överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart införs ett tillfälligt
ecobonussystem, som är en kompensation för merkostnader som kan uppstå i samband med nya lösningar för sjötransporter.
Den internationella sjöfarten ingår inte i de avtal som har ingåtts under FN:s klimatkonvention (UNFCCC). I samband med framtagandet av Kyotoprotokollet tillskrevs
IMO, FN’s sjöfartsorganisation, uppgiften att minska växthus-gas-utsläpp från internationell sjöfart. Detta har bland annat resulterat i bindande styrmedel om energieffektiv konstruktion och drift av fartyg.
IMO har även fattat beslut om regler som möjliggör alternativ drift, samt antagit ett
globalt datainsamlingssystem för bränsleförbrukning som införs 1 januari 2019. Detta
liknar EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering (MRV) av koldioxidutsläpp som gäller från 1 januari 2018.
I april 2018 antog IMO ett mål om halvera växthusgasutsläppen från sjöfarten till 2050
och att minskningen skall börja så snart som möjligt. I och med detta skärptes även
energieffektivitetskraven om konstruktion och drift av fartyg. De initiala målen om en
halvering av utsläppen till 2050 inbegriper dock ingen mer detaljerad tidsplan, utöver
att vara konsistent med utsläppsminskningarna som krävs för att nå Parisöverenskommelsens temperaturmål. De inbegriper ej heller bindande krav utan är ett ramverk
för medlemsländer att själva införa sådana och tidsätta dessa.101
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http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/GHG/Pages/default.aspx
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6.4

Arbetsmaskiner

Naturvårdsverket skriver i samband med redovisningen av regeringsuppdraget och
förslag och åtgärder för minskade klimat- och luftutsläpp för arbetsmaskiner i april
2018:
”Klimatutsläppen från arbetsmaskiner har ökat när de svenska utsläppen i stort har
minskat. Samtidigt saknas viktig information om maskinerna och deras miljöprestanda. För att minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar föreslår Naturvårdsverket ett nytt arbetsmaskinsregister. Cirka 37 000 arbetsmaskiner, som ägs av
företag i många olika sektorer, bedöms omfattas av en ny registerplikt om den införs.
Naturvårdsverket har kartlagt klimat- och luftutsläppen från arbetsmaskiner och identifierat åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan. För att förbättra tillgången till information om arbetsmaskinernas utsläpp och öka
möjligheten till riktade styrmedel för minskade utsläpp föreslås att ett särskilt maskinregister införs. Registerplikten gäller större maskiner och föreslås omfatta traktorer,
motorredskap klass I samt motorredskap klass II med tjänstevikt över 1,5 ton. Äldre
maskiner föreslås undantas.
Som framgår av den preliminära klimatrapporteringen är arbetsmaskiner den enda
sektor där utsläppen nu ökar. Det ökar motiven för att genomföra åtgärder som omställningen av arbetsmaskinerna, t ex genom bränslebyte.”
En sammanfattning av de övriga förslag som Naturvårdsverket lämnar till regeringen
är (NV 2018):
•
•

•

•

•

Ett register skulle möjliggöra miljözonsbestämmelser för arbetsmaskiner, vilket
föreslås för att förbättra luftkvaliteten i stadskärnor.
Ett register förbättrar möjligheten att ställa miljökrav vid offentlig upphandling.
Upphandlingskraven föreslås skärpas så att Trafikverkets krav på arbetsmaskiners bränsleanvändning även gäller för övriga statliga myndigheter.
Nedsättningen av koldioxidskatten för gruvindustri, skogs-, jord- och vattenbruk föreslås fasas ut. För gruvindustri och skogsbruk föreslås utfasningen vara
helt genomförd senast 2025 och att ett första steg tas 2020. För jord- och vattenbruk föreslås 2030 som slutår och att ett första steg tas 2022.
Stödet till forskning och utveckling för ny teknik föreslås ökas. Samarbetet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI), föreslås få en utökad statlig
finansiering med 50 miljoner kronor per år med inriktning mot arbetsmaskiner.
Naturvårdsverket har under 2017 ökat möjligheterna att genom investeringsstödet Klimatklivet få stöd för nyinvestering i miljöanpassade arbetsmaskiner.
Detta förbättrar förutsättningarna att ställa krav på ny klimateffektiv teknik vid
upphandling av entreprenadtjänster.
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6.5

Regionala mål och visioner

Det övergripande styrdokumentet i Halland är den Regionala utvecklingsstrategin
(RUS) 2005–2020 med visionen: ”Halland – bästa livsplatsen”.102 Tillväxtstrategin för
Halland bygger på utvecklingsstrategin och har målet:
”Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020
än år 2014.”103
Målet är att det regionala tillväxtarbetet ska leda till en hållbar regional tillväxt och
utveckling. Mer specifikt följer målet Bruntlandkommissionens definition av hållbar
utveckling, att dagens behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers
möjligheter. En hållbar tillväxt och utveckling tar hänsyn till ekonomiska, sociala och
miljömässiga faktorer.
I Tillväxtstrategin finns en mängd strategiska val och prioriteringar. De med tydligast
kopplingar till transportsystemet är knutna till målet Hög attraktivitet. De prioriteringar som finns i tillväxtstrategin, och som utvecklingen av transportsystemet i Halland ska baseras på, är:
•
•
•
•
•
•
•

Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur, såväl
söderut som norrut. Fortsatt arbete för goda förbindelser med Stockholm.
Utvecklade former för samverkan och samplanering mellan kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering.
Planering utifrån långsiktiga infrastrukturbehov för att stärka det regionala näringslivet.
God tillgång till bredband med hög hastighet.
Utveckling av livsmiljön för boende och arbete på landsbygden.
En koldioxidneutral ekonomi och hållbar resurshantering.
Insatser för förnyelsebar energi och fossilfria transporter.

Utöver detta finns prioriteringar knutna till målet Stark konkurenskraft med transport- och energirelevans såsom:
•
•
•
•
•
•

Ett generellt långsiktigt finansierat regionalt innovationssystem.
Innovationsdriven upphandling som drivkraft för förnyelse, social inkludering,
jämlikhet, jämställdhet och innovationer.
De halländska styrkeområdena – hälsoinnovation, grön tillväxt och besöksnäring.
En ökning av offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling.
Den senaste tekniken, där Halland ska ligga i framkant avseende kunskap, tillgänglighet och användning för hållbar tillväxt.
God internationell tillgänglighet.

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Region Halland även ansvar för upprättandet av ett regionalt trafikförsörjningsprogram. I april 2016 antogs programmet: ”KolRegion Halland, Regional Utvecklingsstrategi 2005 – 2020 Halland – bästa livsplatsen.
Region Halland, Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020, strategiska val och prioriteringar
för regional tillväxtpolitik i Halland, kompletterad version 2017.
102
103
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lektivtrafik för en hållbar regional utveckling i Halland 2035”.104 Det långsiktiga och
övergripande målet för kollektivtrafiken i Halland är att:
•
•

•
•
•

Kollektivtrafiken i Halland ska bidra till hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling.
Kollektivtrafiken är nära förenat med samhällsutveckling i stort och kollektivtrafik är ett verktyg för att nå hållbar utveckling. Programmet innehåller även
något mer konkreta mål rörande miljö. Målen är att:
Kollektivtrafiken ska drivas med fossilfria bränslen senast år 2020 för att uppnå
koldioxidneutralitet
Beläggningen i fordonen i den linjelagda kollektivtrafiken ska vara god för ett
bättre resurs- och energiutnyttjande, och att
I kollektivtrafikstråken ska framkomlighet prioriteras för ett bättre resurs- och
energiutnyttjande

Region Halland har även antagit en regional cykelplan vars övergripande vision är att
man i Halland skall ”vilja och kunna cykla”.105 Konkret är målet att andelen cykelresor i
Halland skall öka till 2025. För att nå målet krävs en omflyttning från andra trafikslag,
främst på kortare sträckor. Det finns en stor potential till ökad cykling i Halland, främst
inom tätorter och mellan närliggande tätorter.
Även på kommunal nivå finns långtgående visioner för omställning till ett hållbart
samhälle, där transporter är en viktig del. Till exempel har ett antal av de halländska
kommunerna undertecknat det så kallade Borgmästaravtalet, ett frivilligt åtagande att
verka för att minska utsläppen av växthusgaser mer än det EU gemensamma målet om
20 procent reduktion till 2020.106 Många av kommunerna har detaljerade mål för till
exempel fossilfrihet i de egna verksamheterna, ökad produktion av förnybar energi lokalt och hållbarhet i stadsutvecklingen.
Kommun och region har rådighet i många frågor som rör omställningen till ett hållbart
samhälle, tillexempel stads- och infrastrukturplanering och lokalisering av samhällsviktiga funktioner såsom barnomsorg, skola och kultur och fritidsanläggningar, de egna
verksamheternas transporter, och transporter och arbetsmaskiner vid upphandling av
produkter och tjänster. Här finns stödjande modeller och studier att falla tillbaka på,
till exempel den så kallade fyrstegsprincipen för trafikplanering.107 Den syftar till att
identifiera effektiva åtgärder som nyttjar befintlig infrastruktur och ändrade transportmönster framför nybyggnation. En studie från VTI förande av trafik- och bebyggelseplanering i svenska kommuner identifierar tre faktorer som är viktiga för att stärka
samordningen:108

Region Halland, Kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling 2035 – Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Halland 2016–2019, 2016.
105 Region Halland, Regional cykelplan för Halland 2015–2025, 2015.
106 Covenant of Mayors https://www.covenantofmayors.eu/
107 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Fyrstegsprincipen i praktiken, 2012.
http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:669290/FULLTEXT01.pdf
108 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Samordning av trafik- och bebyggelseplanering
Förutsättningar
för
hållbar
mobilitet,
2012.
http://vti.divaportal.org/smash/get/diva2:670615/FULLTEXT01.pdf
104
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•

Långsiktiga visioner för stadsutveckling. Kommuners långsiktiga visioner måste
bygga på åtgärder för hållbara transporter. De ska vara tydligt formulerade i
strategiska planer och dokument.

•

Lång- och kortsiktiga handlingar. För att visioner ska kunna omsättas i konkreta handlingar behövs enighet mellan politiker och tjänstemän. Kommuner
behöver utveckla mekanismer för samförstånd om mobilitetsåtgärder, som bred
medverkan och täta kontakter i arbetet med att ta fram strategier och policyer.

•

Medborgarnas stöd för den långsiktiga visionen. Utan medborgarnas stöd blir
det svårt att fatta obekväma politiska beslut som påverkar medborgarnas
resmönster. Medborgarnas stöd kan också bli en drivkraft för att genomföra politiska beslut.

Dessa faktorer går även att applicera på regional och nationell nivå. Även Energimyndigheten har finansierat studier rörande fysisk planering och energi- och klimataspekter.109 Vidare publicerar Upphandlingsmyndigheten löpande vägledande material
för krav rörande hållbarhet vid upphandling.110
En lång rad företag med verksamhet i Halland har även de ambitiösa visioner och mål
rörande omställning till ett hållbart samhälle där fossilfria transporter är en del. Allt
ifrån tillverkningsindustri till livsmedelsproducenter, logistikföretag och handel. Ett
initiativ som samlar många är Fossilfritt Sverige, ett upprop för svenska företag, städer
och andra aktörer som ”vill visa att vi ser fördelarna med att gå före”.111 Mer konkret
deklarerar signatärer av uppropet att: (i)världen behöver bli fossilfri, (ii) de egna verksamheterna skall bidra genom egna utsläpp redovisas och med tydliga mål för egna
utsläppsminskningar. Ett företag som har skrivit under är Södra som har som mål att
vara fossilfritt 2030. Ett delmål är de egna transporterna där Södra redan idag tankar
HVO i arbetsmaskiner på många av de egna anläggningarna och i lastbilarna i det egna
åkeriet. Vidare tankar även merparten av de åkerier som levererar råvara till Södras
anläggningar idag HVO.112 Andra som skrivit under uppropet är Carlsberg Sverige, Arla
Foods, Stena Recycling, Ringhals och Varberg Energi. Arla Foods har till exempel redan
nått målet om 100 procent fossilfria transporter.113 Andra aktörer som aktivt jobbar
med transportomställning är GeKås i Ullared som tillsammans med E.ON och Falkenbergs Kommun äger Falkenberg Biogas och nyttjar fossilfria drivmedel i de interna
transporterna.114 En mängd parter inom besöksnäringen, tex hotell och besöksmål, har
som nämnts ovan installerat laddinfrastruktur för elbilar.

Energimyndigheten. http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/fysisk-planering/
Upphandlingsmyndigheten. https://www.upphandlingsmyndigheten.se/
111 Fossilfritt Sverige, http://fossilfritt-sverige.se/
112
Södra,
Ett
fossilfritt
Södra
en
fråga
om
överlevnad,
2017.
https://www.sodra.com/sv/skog/nyheter-ochaktiviteter/sodrakontakt/nyhetsartiklar/2017/nummer-3/ett-fossilfritt-sodra---en-fraga-omoverlevnad/
113 Arla Foods, 100% fossilfria transporter. https://kund.arla.se/om-arla/vart-ansvar/100procent-fossilfria-transporter/
114 GeKås i Ullared https://www.gekas.se/om-oss/hallbarhet/transport/
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7
Indikation på fokusområden för
omställning
Givet länets beskaffenhet och de lokala aktörernas rådighet föreslås följande fokusområden för fortsatt omställning i Halland mot fossilfrihet:
•

Främja lokal produktion – och användning – av förnybara drivmedel, främst
biogas från jordbruk och samhällets restprodukter men även nya drivmedelsvärdekedjor baserade på restprodukter från skogsindustrin kan vara aktuellt
(Södras satsning på bio-metanol och hydrotermisk förvätskning (HTL) som exempel) samt förnybar elproduktion. Produktion av förnybara drivmedel, så som
exempelvis biogas, skapar diversitet för lantbruksföretagen, flera ben och möjliga inkomstkällor att förlita sig på vilket stärker redundansen i företagen. Förutom att biogas bidrar till uppfyllandet av ett antal miljö- och samhällsmål och
har möjlighet att stärka det regionala näringslivet/industrin/jordbruket så är
gas ett prioriterat bränsle inom EU (infrastrukturdirektivet) och de institutionella förutsättningarna bedöms vara gynnsamma och relativt stabila över tid.

•

Fortsatt satsning på kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är den del av transportsektorn som har högst andel förnybara drivmedel i dagsläget. I tillägg är kollektivtrafiken en viktig del in utveckling av ett transporteffektivt samhälle, tillsammans med till exempel en fortsatt satsning på ökat cyklande. Halland är en region där många av invånarna arbetspendlar och om detta i än större utsträckning
kan ske kollektivt så kan det ge betydande effekt. Region Halland har haft en
mycket positiv utveckling vad gäller kollektivtrafiken de senaste åren och det
gynnar både omställningen och den regionala utvecklingen med ytterligare
stärkt kollektivtrafik.

•

Aktivt medverka till förnybara drivmedels tillgänglighet i hela Halland. Genom
att regionen tar en aktiv roll i samhällsplanering kan omställningen underlättas.
Detta gäller för elektrifiering (laddinfrastruktur mm) så väl som för flytande och
gasformiga biodrivmedel.

•

Använd fyrstegsprincipen115 för trafikplanering, den syftar till att identifiera effektiva åtgärder som nyttjar befintlig infrastruktur och ändrade transportmönster framför nybyggnation (som ofta är ett dyrare sätt att uppnå samma sak).

•

Överväg om det ligger inom regions rådighet att stimulera ägare till etanol/flexifuel bilar att i större utsträckning tanka etanol. Antalet etanol/flexifuelbilar har varit konstant i länet de senaste 5 åren men mängden förbrukat etanol har sjunkit kraftigt. Antalet etanolfordon är större än summan av
övriga icke-konventionella fordon och effekten av om dessa i större utsträckning
tankades med etanol (och inte bensin) skulle inte vara helt försumbar.

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Fyrstegsprincipen i praktiken, 2012.
http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:669290/FULLTEXT01.pdf
115
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•

Funktionell upphandling för transporter och tjänster där arbetsmaskiner och
redskap nyttjas som regionen har rådighet över. Ett ökat nyttjande av förnybara
drivmedel i kollektivtrafiken och verksamheter som regionen har rådighet över
underlättar en kostnadseffektiv utbyggnad av publika tankställen för förnybara
drivmedel. Här är det viktigt att fokusera på funktion och effekt och vara teknikneutral, inte fokusera på en speciell teknik då det kan skapa inlåsningseffekter.

I tillägg till detta finns andra viktiga delar av transport- och arbetsmaskinsektorn men
där omställningen kan förväntas drivas av andra aktörer. Ett exempel är reduktionsplikten som generellt bidrar till omställningen av vägtransportsektorn i hela landet genom ökad inblandning av förnybarandel i bensin och diesel. En annan är lagar och regleringar gällande flyg och sjöfart som också i stort är bortom regionens primära kontroll.
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Förkortningslista
B100
BC
BTL
CBG
CNG
DME
E85
ED95
FAME
FPO
FT-diesel
GROT
GTL
HC
HDO
HEFA
HTL
HVO
HVO100
Jet A1
LBG
LNG
LO
MeOH
NMVOC
NOx
PFAD
PM2,5
RME
SNG

Ett biodieselbränsle bestående till 100 % av FAME.
Sot (black carbon), en beståndsdel av luftburna partiklar enbart innehållande
kol
Thermokemisk produktion av flytande biobränsle från biomassa (bio-mass to
liquid).
Komprimerad biogas (compact biogas).
Komprimerad naturgas (compact natural gas).
Dimetyleter, ett gasformigt drivmedel som blir flytande vid lätt tryck och som
kan användas som ersättning för diesel.
Etanolbränsle för bensinmotor bestående av 85 % etanol och resterande andel
bensin.
Ett för dieselmotorer anpassat bränsle bestående av 95 % etanol.
Fettsyrametylestrar (fatty acid methyl esters) är ett samlingsnamn på biodiesel framställd genom förestring av biooljor. RME är en FAME.
Fast pyrolysis oil, olja framställd från biomassa genom snabb pyrolys, kan
sedan processas till ett bensin- eller dieselbränsle.
Fischer-Tropsch (FT)-efter den framställningsprocess som oftast används vid
framställning av denna form av syntetisk diesel.
Grenar och toppar. Avverkningsrester från skogsbruket.
Flytande bensin eller dieselbränsle raffinerat från gasformiga (gas to liquid).
Tillverkas till exempel från natur- eller biogas.
Kolväte (hydrocarbon).
Hydrodeoxygenering (hydrodeoxygenation) är en katalytisk process där syreatomer tas bort från t.ex. en bioolja innan vidare raffinering till biodiesel.
Detta ger en diesel som är kemiskt identisk med fosil diesel.
Hydroprocessed esters and fatty acids är en sorts HVO, och begreppet HEFA
används framför allt i standarder för flygbränslen.
Hydrotermisk förvätskning (hydrothermal liquefaction) är en process varvid
biomassa med hög fuktighet termiskt converteras till en bioolja som kan raffineras till biobränslen.
Hydrerade vegetabilisk olja (hydrated vegetable oils), biodieselbränsle framställt från biooljor genom hydrering (med vätgas). Ger en diesel kemiskt identisk med, eller mycket lik, fosil diesel.
Biodieselbränsle bestående till 100 % av hydrerade vegetabilisk olja dieselmotorer.
Flygbränsle enligt den vanligaste standarden Jet A1.
Flytande biogas (liquid biogas).
Flytande naturgas (liquid natural gas).
Förvätskningsolja (liquefaction oil), olja framställd i hydrotermisk process för
vidare raffinering till biobränsle.
Metanol.
Flyktiga organiska ämnen förutom metan (non-methane volatile organic
compound).
Samlingsnamn för luftföroreningarna NO och NO2.
Palm fatty acid distillate, en restprodukt från framställning av ätbar palmolja.
Luftburna partiklar (particulate matter) där 2,5 indikerar att de är mindre än
2,5 mikrometer i diameter.
Raps metyl ester (rapeseed methyl esters). En biodiesel framställd från raps.
Syntetisk naturgas (synthetic natural gas) är naturgas producerad från biomassa eller tillexempel stenkol eller skifferolja.
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