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Sammanfattning
Transportbidraget är ett regionalpolitiskt stöd med syfte att stärka
näringslivet i de fyra nordligaste länen samt kompensera för
kostnadsnackdelar på grund av långa avstånd.
För att Sverige ska kunna nå uppsatta klimatmål tas en klimatpolitisk
handlingsplan fram. I planen står bland annat att det bör göras en
översyn av transportbidraget med hänsyn till klimatmålen.
Tillväxtverket fick genom sitt regleringsbrev uppdraget att analysera
möjligheterna att utforma transportbidraget där hänsyn tas till
klimateffekter.
Transportbidraget omfattas av EU:s Allmänna
gruppundantagsförordning som idag främst utgår från ett
konkurrensperspektiv och inte ett klimatperspektiv. Det finns
begränsningar i regelverket som gör att Tillväxtverket bedömer att det
inte är möjligt att genomföra förändringar i den nationella
förordningen för att bidraget skulle ta klimathänsyn.
I och med detta regeringsuppdrag förordar Tillväxtverket att
förändring införs i den Allmänna gruppundantagsförordningen som
skulle öppna upp för ett förändrat transportbidrag där hänsyn även tas
till klimataspekter vid stödmottagarens val av transport. Förändring
föreslås att genomföras i samband med att
gruppundantagsförordningen revideras efter utgången av 2023.
Transportbidraget är ett regionalpolitiskt stöd där grundtanken är att
bidra till att Sverige har ett konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet.
För att även bidra till minskat klimatavtryck har Tillväxtverket arbetat
fram ett antal förslag. Dessa kan genomföras om EU:s regelverk
öppnas upp. Vi ser också att transportbidragets legitimitet stärks om
klimathänsyn kan tas.
Tillväxtverket har därför tagit fram ett antal bonus/malusförslag för
att premiera klimateffektiva transportval och dämpa
transportbidraget vid val av ej klimateffektiva transporter. Vi har även
låtit genomföra en kartläggning av tillgänglighet till klimateffektiva
transporter i bidragsområdet.
Tillgängligheten ser olika ut i bidragsområdet och vi har tagit hänsyn
till det, bland annat genom att dela in bidragsområdet i två delar.
Generellt sett är det ett kustområde med god tillgång eller relativt god
tillgång till klimateffektiva transporter och ett inlandsområde med
dålig tillgång till klimateffektiva transporter. Området med dålig
tillgång föreslås få en rabatt på malusdelen.

Vi har tagit fram fem förslag med en justeringsvariabel på framräknat
bidrag. Fyra av förslagen har konsekvensutretts.
Tillväxtverket förordar förslag 3 i första hand och förslag 1 i andra
hand. Förslag 3 har nästan lika stor effekt på minskade
koldioxidutsläpp som förslag 1, men har mindre negativa ekonomiska
konsekvenser för transportköparna och transportörerna.
En referensgrupp har knutits till projektet och vi har både haft
samrådsmöten och kunskapsinhämtning via digitalt frågeformulär. De
synpunkter som framkom mest frekvent var risk för att administrativ
börda kommer att öka och brist på tillgänglighet av klimateffektiva
transporter i hela området.
Resultaten från regeringsuppdraget som handlar om merkostnader
och som ska redovisas 30 november 2022 kommer påverka förslagen i
denna rapport.
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

Transportbidraget är ett generellt företagsstöd riktat mot
tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste länen. Bidraget ska
kompensera för kostnadsnackdelar bland annat på grund av långa
avstånd och ska stimulera till höjd förädlingsgrad. Transportbidraget
infördes i början av 1970-talet och har under årens lopp genomgått
vissa modifieringar men grunden är densamma.
År 2017 antog Sverige det klimatpolitiska ramverket som är ett
verktyg för att Sverige att ska kunna genomföra Parisavtalet och
Agenda 2030.
Det långsiktiga målet för Sverige är nettonollutsläpp av växthusgaser
år 2045. Ett delmål är att Sverige år 2030 ska ha en fossilfri
fordonsflotta. Vart fjärde år ska regeringen ta fram en klimatpolitisk
handlingsplan och i december 2019 kom den första planen (Prop.
2019/20:65). Den förutser en översyn av transportbidraget med
hänsyn till klimatmålen. Tillväxtverket fick genom regleringsbrev
uppdraget att analysera möjligheterna att utforma transportbidraget
där hänsyn tas till klimateffekter. (N2019/03207/BI). Tidsplanen
justerades på grund av covid-19-pandemin (N2020/02290). I
regleringsbrevet står att:
”Tillväxtverket ska analysera möjligheterna att
utforma transportbidraget så att hänsyn tas till
klimataspekter, i syfte att bidra till Sveriges
klimatmål. Syftet med transportbidraget ska
bibehållas. Konsekvenserna för företagen av en
eventuell förändring av stödet ska belysas.
Tillväxtverket ska utifrån analysen föreslå möjliga
förändringar i förordningen 2000: 281 om regionalt
transportbidrag. Uppdraget ska redovisas till
regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31
mars 30 september 2021.”

1.2

Mål
•
•

Göra en analys av möjligheterna att utforma transportbidraget
med hänsyn till klimataspekter.
Utifrån analysen ta fram möjliga förslag och belysa
konsekvenserna för företagen

9

1.3

Målgrupp för aktiviteterna

De primära intressenterna är transportköpare, det vill säga
tillverkande företag i de fyra nordligaste länen som berörs av
transportbidrag. De kan utgöra såväl aktiebolag som ekonomiska
föreningar och enskilda firmor. De sekundära intressenterna utgörs av
transportföretag, både transportörer och speditörer som utför
transporttjänster åt de tillverkande företagen. Andra intressenter är
omlastningsterminaler, hamnar, kombiterminaler m.fl.

1.4

Metod

I arbetet med denna rapport har statistik från Tillväxtverket använts
och bearbetats. Tillväxtverket hade gett Ramboll AB i uppdrag att göra
en kartläggning av tillgängligheten av klimateffektiva transporter samt
att göra konsekvensutredningar av de förslag som arbetats fram.
En kartläggning av försäljning av olika drivmedel inom
bidragsområdet har också genomförts. Arbetsmetoderna har varit
litteraturstudier, intervjuer med transportköpare och transportörer
samt enkäter. Tillväxtverket vidare har haft en logistikexpert, Ulf
Andersson Utbildning i Tavelsjö AB, knuten till projektet.
Avstämningar med Näringsdepartementet har löpande genomförts.

1.5

Disposition och avgränsningar

Tillväxtverket står som avsändare för rapporten i sin helhet och har
tagit hjälp av Ramboll AB till de delar som kan hänföras till kapitel 6.
I underlagsrapporten Förändrat transportbidrag för att minska
klimatpåverkan från bidragsberättigade transporter; Kartläggning och
konsekvensanalys beskrivs klimateffektiva lastbilstransporter som
fossilfria, men Tillväxtverket har under arbetet även diskuterat olika
andelar inblandning av biodrivmedel.
Tillväxtverket har fått ett annat regeringsuppdrag som handlar om
merkostnader kopplade till transportbidrag och som ska rapporteras
30 november 2022. Föreliggande rapport är till viss del beroende av
vad som kommer fram i det uppdraget, eftersom transportbidrag
enbart kan betalas ut för merkostnader och definitionen av
merkostnader håller således på att ses över.
Riksrevisionen granskade transportbidraget under 2020 och lämnade
sin slutrapport i början av 2021. De rekommenderade
Näringsdepartementet bland annat att utreda om en förändrad
utformning av bidraget kan öka möjligheterna att bidra både till höjd
förädlingsgrad och till att säkerställa så låg klimatpåverkan som
möjligt. Riksrevisionen rekommenderade Tillväxtverket att bland
annat samla in ytterligare data från sökande företag för att kunna följa
upp klimatpåverkan. Arbete med handlingsplan pågår och ligger
utanför detta uppdrag.
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2

Slutsatser och rekommendationer

Tillväxtverkets bedömning är att EU:s Allmänna
gruppundantagsförordning inte medger att transportbidrag kan
betalas ut för annat än merkostnader och för transportmedlet med
lägst kostnad. Därmed kan ingen ändring gällande klimathänsyn göras
i nationell förordning SFS 2000:281.
Tillväxtverket förordar en förändring i EU:s Allmänna
gruppundantagsförordning för att öppna upp möjligheter att
klimatanpassa transportbidraget. Tillväxtverket har fått i
regeringsuppdrag (N2020/03086) att analysera vilka merkostnader
som företag i norra Sverige har. Beroende på vad som kommer fram i
det uppdraget kan eventuellt nationell förordning förändras.
I händelse av att EU:s gruppundantagsförordning revideras har
Tillväxtverket tagit fram ett förslag för att transportbidraget ska kunna
ta klimathänsyn. Vi föreslår ett malus/bonussystem som premierar val
av klimateffektiva transporter. Fem olika förslag har tagits fram och
Tillväxtverket förordar förslag 3 i första hand och förslag 1 i andra
hand.
Tillgång till klimateffektiva transporter ser olika ut i bidragsområdet.
Därför har området delats in i två delar, en med god eller relativ god
tillgång till klimateffektiva transporter och en med dålig tillgång.
Området med dålig tillgång till klimateffektiva transporter får en
rabatt på malusdelen i förslaget.
Fyra av förslagen har genomgått konsekvensanalys. Samtliga förslag
skulle medföra minskade utsläpp av koldioxid. Förslag 1 skulle få
störst effekt, följt av förslag 3.
För att underlätta möjligheterna att välja klimateffektiva
transportmedel krävs även satsningar på infrastrukturen så som att
säkerställa god tillgång på fossilfria drivmedel i bidragsområdet och
att genomföra kapacitetshöjande åtgärder på järnväg.
Referensgruppen som knutits till detta arbete har främst pekat på
vikten av att säkerställa tillgången till klimateffektiva transporter i
hela området, samt betonat risken för ökad administration.
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3

Uppdragets genomförande

I uppdragsbeskrivningen står att ”syftet med transportbidraget ska
bibehållas”. Under arbetet har Tillväxtverket utgått från detta.
Transportbidraget är ett regionalpolitiskt stöd som syftar till att
kompensera för kostnadsnackdelar på grund av långa avstånd samt att
stimulera till höjd förädlingsgrad i bidragsområdets näringsliv1.
Grundtanken med bidraget är att Sverige eftersträvar ett
konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och där ingår även
tillverkningsindustrin. Tillverkningsindustrin skapar varor till
försäljning som behöver transporteras och transporter medför utsläpp
av koldioxid i olika omfattning. Samtidigt som de regionalpolitiska
målen ska uppfyllas har Sverige satt upp mål om minskade utsläpp av
koldioxid. En arbetshypotes vid framtagande av förslag har varit att
med hjälp av transportbidraget göra transporterna så klimateffektiva
som möjligt.
Föreliggande uppdrag kan delas in i två delar, dels analysera
möjligheterna att utforma transportbidraget så att hänsyn tas till
klimataspekter och dels utifrån den analysen ta fram förslag till
förändringar i förordning SFS 2000:281.

3.1

Är det möjligt med ny utformning?

EU:s regelverk Allmänna gruppundantagsförordningen, (EU) nr
651/2014 av den 17 juni 2014 (General block exemption regulation
GBER), sätter de yttre ramarna för transportbidraget2.
Eventuella förändringar i den nationella transportbidragsförordningen
(SFS 2000:281) begränsas således av gruppundantagsförordningens
nuvarande lydelse, som gäller till och med 31 december 2023.
Möjligheter till en ny utformning av transportbidraget sker således
antingen inom ramarna för gruppundantagsförordningen eller genom
att Sverige notifierar Europeiska kommissionen i händelse av att
gruppundantagsförordningens regelverk konstateras vara för snävt. I
det senare fallet skulle en notifiering motiveras med att
gruppundantagsförordningen inte i tillräcklig omfattning tar hänsyn
till klimateffekterna av transportbidraget.
Inom ramen för gruppundantagsförordningen får transportbidraget
enbart kompensera för rena merkostnader stödmottagaren har med
anledning av lokalisering. Dessa merkostnader är uträknade enligt en
merkostnadsmodell och nuvarande stödnivå i svensk förordning följer
dessa merkostnader. Stödnivån är antingen densamma som bedömd
merkostnad eller något lägre. Riksrevisionen riktade i sin granskning

1

Förordning (2000:281) om regionalt transportbidrag

Europeiska kommissionen, Allmänna gruppundantagsförordningen, (EU) nr 651/2014 av den
17 juni 2014, kapitel 1 och artiklarna 13 och 15
2
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av transportbidraget kritik mot denna merkostnadsmodell och
Tillväxtverket har sedan dess ålagts att utreda vilka merkostnader som
föreligger i stödområdet3.
Gruppundantagsförordningen utgår vidare ifrån att det är
transportmedlet med lägst kostnader som utgör basen för beräkningar
av bidragsnivån.
Konsekvenserna av ovannämnda regler inverkar begränsande på
möjligheterna att styra transportbidraget enligt en så kallad
bonus/malusmodell. Grundtanken med bonus/malus är att försöka
påverka företagen att välja det transportmedel som leder till lägst
utsläpp av koldioxid, vilket i vissa fall inte är det billigaste alternativet.
Att införa olika stödnivåer för olika transportmedel innebär med hög
sannolikhet en avvikelse från kravet på att företagen ska använda sig
av det billigaste transportmedlet.
Tillväxtverkets bedömer därför det som sannolikt att inget av
förslagen (se kapitel 3.2.2) går att genomföra inom den befintliga
Allmänna gruppundantagsförordningen.

3.2

Förslag – vid eventuell öppning i EU:s regelverk

Den andra delen av uppdraget är att utifrån analysen ta fram förslag
till förändringar i förordning SFS 2000:281,
transportbidragsförordningen. Parallellt med att analysera
möjligheterna inom EU:s regelverk har Tillväxtverket låtit genomföra
en kartläggning av tillgänglighet till klimateffektiva transporter i
bidragsområdet, se kapitel 6.2 nedan. Tillväxtverket har även tagit
fram förslag till förändringar och konsekvensutrett förslagen, i
händelse av att EU:s regelverk revideras. För konsekvensutredning av
förslagen se vidare i kapitel 6.3.
Utgångspunkten har varit att premiera val av klimateffektiva
transporter och att dämpa transportbidraget vid val av ej
klimateffektiva transporter. Trots att transportköparen i vissa fall har
begränsade möjligheter att råda över transportmedel och framförallt
drivmedel, kan en ökad efterfrågan från transportköpare vara ett
incitament för transportörer att erbjuda klimateffektiva lösningar.
Under arbetet har alternativa förslag diskuterats som till exempel att
systemförändrande åtgärder är en förutsättning för att nå
klimatmålen. I föreliggande fall skulle det innebära att mindre
transportarbete utförs. Styrmedlen bör anpassas så att de styr mot en
effektivisering som ger effekt och baserat på parametrar som
transportköparna råder över. En stor del av parametrarna i
bonus/malusförslagen styrs i själva verket inom andra system; tillgång

3

Riksrevisionen, 2021 Transportbidrag, RIR 2021:2
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till biobränslen, tillgång till eldrift, kapacitet och organisation av
järnväg, organisation av speditörer.
Vikt, volym, sträcka och dess koppling till utsläpp av koldioxid är
parametrar som ägs enbart av transportköparna och som borde styra
bidraget om effekt ska nås på de totala utsläppen av koldioxid. Men
mot bakgrund till att det i uppdraget står att syftet med bidraget ska
bibehållas vore det problematiskt att föreslå ett minskat
transportbidrag för långa sträckor eller minskat transportbidrag för
tunga eller volymkrävande transporter.
Ytterligare ett alternativt förslag är att koppling till värde kunde
införas om man vill styra mot höjd förädlingsgrad och minskad total
klimatpåverkan från transporter från stödregionerna. Varor som har
ett förädlingsvärde under en viss nivå skulle därmed inte vara
bidragsberättigade. Även detta förslag är emellertid inte förenligt med
uppdraget att föreslagna förändringar ska bibehålla
transportbidragets syfte.
3.2.1 Förslag till förändring
Tillväxtverket har tagit fram ett antal förslag till förändring av
förordning 2000:281 om regionalt transportbidrag i händelse av att
EU:s regelverk revideras och öppnar upp för klimatförslag.
Utgångspunkten har varit en bonus/malusmodell.
Det är en justeringsvariabel på
transportbidraget som kommer ge antingen
en bonus, ett påslag, eller malus, det vill
säga ett avdrag. En mängd olika variabler
har testats för att säkerställa att företag i
vissa kommuner inte systematiskt skulle
missgynnas. I arbetet med förslag 1-4 har
Tillväxtverket antagit att de olika
bidragsprocentsatserna per kommun
kvarstår.
Kartläggningen, se kapitel 6.2, visar att
tillgängligheten till klimateffektiva
transporter skiljer sig mellan olika regioner
i bidragsområdet. Kommuner som ligger
långt från kusten har generellt sämre
tillgång till klimateffektiva transporter, se
figur 1. För att kompensera för detta har
dessa kommuner fått en rabatt på 50
procent av malusdelen. Dessutom
premieras kombitransporter i förslag 2 och
3 högre än i förslag 1, eftersom
tillgängligheten till kombitransporter
bedöms högre än andra klimateffektiva
alternativ.

God eller relativt god tillgång
till klimateffektiva transporter
Dålig tillgång till klimateffektiva
transporter

Figur 1. Tillgång till klimateffektiva transporter
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3.2.2 Fem förslag för klimateffektiva transporter
Fyra förslag har utarbetats och konsekvensutretts. Ett femte förslag
tillkom i ett senare skede av arbetet och har inte konsekvensutretts, se
tabell 1.
Tabell 1. Tillväxtverkets förslag
Justeringsvariabel

F1

F2

F3

F4

F5

Diesellastbilstransport (kommuner
med god/rel. god tillgång till
alternativa transportsätt)

-20%

-10%

-15%

-10%

Ej fullt
transportbidrag

Diesellastbilstransport (kommuner
med dålig tillgång till alternativa
transportsätt)

-10%

-5%

-7,5%

-5%

Ej fullt
transportbidrag

Klimateffektiv lastbilstransport,
järnväg och sjö

+5%

+5%

+5%

-

Fullt
transportbidrag

Kombitransport

+5%

+10%

+10%

-

Fullt
transportbidrag

Förslag 1 (F1) ger samma bonus för alla klimateffektiva transportval.
Stor malusdel ger incitament till för ändring.
Förslag 2 (F2) ger högre bonus för kombitransport som en
kompensation för sämre tillgång till klimateffektiva transportval i
inlandskommuner. Malusdelen är hälften så stor som i förslag F1.
Förslag 3 (F3) ger liksom F2 högre bonus för kombitransport som en
kompensation för sämre tillgång till klimateffektiva transportval i
inlandskommuner. Däremot högre malusdel för ökat incitament till
förändring.
Förslag 4 (F4) har ingen bonusdel. Initialt var bedömningen att detta
förslag skulle kunna genomföras inom befintligt regelverk, men
efterhand har det visat sig inte vara möjligt.
Förslag 5 (F5) är ett förslag som har diskuterats främst under senare
del av arbetets gång och det är inte konsekvensutrett. Förslaget är att
minska bidragsprocenten generellt och de företag som väljer
klimateffektiva transportmedel skulle få ett fullständigt bidrag. Detta
förslag skulle i praktiken fungera på samma sätt som F4.
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Här sammanfattas konsekvensanalyserna kortfattat och för en mer
detaljerad beskrivning hänvisas till kapitel 6.3.
Förslag 1 är det förslag som har störst effekt för minskade utsläpp av
koldioxid. Samtidigt är det förslag 1 får störst negativa konsekvenser
för både transportköpare och transportörer. Förslag 2 får nästan inga
negativa konsekvenser alls för transportköparna. Förslag 3 får nästan
samma effekt på minskade utsläpp av koldioxid som förslag 1, men
med betydligt mindre negativ påverkan på transportköpare. Förslag 4
får stora negativa konsekvenser för transportköparna och samtidigt
minst effekt på utsläpp av koldioxid.
Förslagen skulle medföra en viss minskning av transporter med
dieseldriven lastbil och ca 60 procent av minskningen skulle flyttas till
främst klimateffektiv lastbil och kombitransport. Resterande skulle
inte utföras på grund av kostnadsökningen.
Tillgänglig infrastruktur för alternativa transportsätt är avgörande för
att flytta gods från dieseldriven lastbil till mer klimateffektiva
transporter. Överflyttning skulle underlättas med bättre tillgång till
tankstationer som har ett pålitligt utbud av fossilfria drivmedel och
bättre tillgång till järnvägsinfrastruktur. Det kan även krävas mer
flexibla krav från transportköpare som accepterar
kombitransporternas längre ledtider.
Den administrativa bördan förväntas öka om en förändring av
transportbidraget genomförs. Det framkom vid intervjuer som
Ramboll gjort både med transportköpare och transportörer.
Transportköparna påpekade att det kommer krävas mer detaljerade
underlag från transportörerna om de ska kunna rapportera till
Tillväxtverket vilken typ av transport de ansöker transportbidrag för.
I intervjuer och enkätsvar gällande transportköpare beskriver
•

flera transportköpare att de har för små transportvolymer för
att ha möjlighet att påverka transportörens val av drivmedel
• vissa transportköpare att de har ett begränsat utbud av
transportörer på de orter de är belägna, och anser sig därför
inte ha möjlighet att påverka vilket drivmedel som används
• transportköpare som har försökt påverka transportörers val av
drivmedel, att transportörerna har begränsade möjligheter att
tillgodose behovet på grund av bristande tillgång på
tankstationer och drivmedel. Även större företag beskriver att
det är svårt att upphandla fossilfria transporter
I intervjuer med transportföretag beskriver
• de att kundernas efterfrågan är styrande för vilket drivmedel
som används. Ett av transportföretagen beskriver samtidigt att
det är svårt för mindre kunder att påverka val av drivmedel, i
synnerhet om utbudet av transportörer är begränsat
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•
•

de att pris idag är den avgörande faktorn vid transportköpares
upphandlingar och att användning av fossilfria transporter
idag kräver en högre betalningsvilja
transportföretagen att tillgången till bränsle och tankstationer
i nuläget begränsar möjligheterna att ställa om till helt
fossilfria transporter idag

Verkstadsindustri

3.2.4 Synpunkter från referensgruppen
Tillväxtverket har en referensgrupp kopplat till detta
regeringsuppdrag. Den består av representanter från
tillverkningsindustrin som berörs av transportbidraget
(transportköparna), representanter från transportföretag, från
intresseorganisationer och från myndigheter. Vi har haft ett
samrådsmöte i början av mars 2021 och ett informationsmöte i
september 2021. Vid samrådsmötet informerade Tillväxtverket om
förslag 1-4. Tid var avsatt för frågor och synpunkter och vi diskuterade
ett par utvalda frågor. Efter samrådet skickades ett digitalt
frågeformulär ut, för att ytterligare samla in synpunkter som
uppkommit och från dem som inte kunde närvara vid samrådsmötet.
Vid mötet i september informerades om resultatet av uppdraget.
De synpunkter som återkom mest frekvent var frågan om att den
administrativa bördan skulle öka. Det handlar både om att få tag på
uppgifter från transportörerna och ansökningsförfarandet. Brist på
tillgängliga klimateffektiva transportval togs upp och exempel som
angavs var brist på biobränsle, kapacitetsbrist på järnväg och för få
omlastningsterminaler. Flera i referensgruppen pekade på vikten av
att Tillväxtverkets förslag bör gå i takt med andra regler och insatser
och att det inte är önskvärt med ytterligare krav från Tillväxtverket.
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Tillväxtverket tackar referensgruppen för sin medverkan och för att ha
bidragit med synpunkter. Vi har tagit synpunkterna i beaktande, dels
stärker det vår linje att ha en reducerad malusdel i kommuner med
sämre tillgänglighet till klimateffektiva transporter. Vi har även valt att
förorda förslag 3 som inte medför största effekten på utsläpp av
koldioxid, men därmed inte heller har den största negativa
konsekvensen för transportköparna.
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4. Allmänna gruppundantaget medger inte förändring
Enligt artikel 15.2 Allmänna Gruppundantagsförordningen (GBER)
medges stöd för merkostnader av varor som tillverkats eller ska
bearbetas i stödområdet. I stycke 2 beskriver kommissionen
förutsättningarna för hur dessa transportmerkostnader ska beräknas:
”Merkostnaderna för transport beräknas på grundval av varornas färd
inom den berörda medlemsstatens gränser, med det transportmedel som
leder till den lägsta kostnaden för stödmottagaren.”
Stödnivån för transportbidraget utgår ifrån en utredning av
transportmerkostnader inom stödområdet på kommunnivå4.
Alternativ förslag 1-3, dvs en höjning av stödet för klimateffektivare
transportmedel, skulle innebära stöd utöver renodlade
transportmerkostnader. För att undvika problemet med kompensation
utöver renodlade transportmerkostnader tog Tillväxtverket fram
förslag 4 som enbart innebär en lägre stödnivå för icke klimateffektiva
transportmedel. Samtliga förslag 1-4 ger incitament för
stödmottagaren att beakta även andra aspekter än pris i valet av
transportmedel, istället för att enbart välja det transportmedel som
leder till lägst kostnad.
Sammanfattningsvis är Tillväxtverkets bedömning att med högsta
sannolikhet är inget av förslagen möjligt att genomföra inom den
befintliga Allmänna gruppundantagsförordningen. Under arbetet med
projektet har Tillväxtverket undersökt möjligheten att kunna
implementera något av förslagen och har kommit fram till följande
alternativ:
4.1 Alternativ för förändring
Föreslå ändring av GBER
Ett förslag om ändring av GBER kan innebära att Sverige begär en
öppning för
-

Kompensation utöver merkostnader

För att behålla stödnivån i svensk förordning behövs en öppning för
kompensation utöver rena merkostnader. Detta skulle sannolikt
innebära att stödet blir oproportionerligt och påverkar konkurrensen
mellan företag. Ett lämpligare alternativ är att anpassa
kompensationsnivån utifrån bedömda merkostnader.
Tillväxtverket har ålagts av regeringen att utreda de
transportmerkostnader som föreligger i stödområdet, detta innebär
att stödnivån i svensk förordning kan komma att förändras.
-

Avsteg från krav om att använda transportmedel som leder till
lägst kostnad

Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, (2006) Transportkostnader för norra Sverige,
Rapport 2006:3
4
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För att kunna införa skilda stödnivåer mellan transportmedlen behövs
en öppning av GBER som tillåter hänsyn av andra aspekter än kostnad
vid valet av transport.
Begära klargörande av regelverket från Europeiska kommissionen
Enligt definitionen i artikel 2 punkt 56 GBER är transportmedel
exempelvis vägtransport, järnvägstransport och sjötransport.
Definitionen av transportmedel nämner inte drivmedel.
Tillväxtverket har diskuterat möjligheten att införa varierande
stödnivå baserat på vilket drivmedel som används. Exempelvis
sätta samma stödnivå för lastbil på biodrivmedel som för
järnväg, medan en dieseldriven lastbil har en lägre stödnivå. En
välvillig tolkning av en sådan ordning är att det föreligger
samma stödnivå för båda transportmedel.
Tillväxtverket ser ett potentiellt stort mervärde i att föra en dialog
med Kommissionen kring nuvarande artikel 15 GBER och vilka hinder
som föreligger att beakta andra faktorer än
pris vid val av transportmedel.
Notifikation till Kommissionen
Ett tredje alternativ är att Sverige notifierar stödordningen för
transportbidrag utanför Allmänna gruppundantagsförordningen till
Europeiska kommissionen.
Tillväxtverket förordar förändring av GBER
Av dessa tre alternativ förordar Tillväxtverket att förändring införs i
den Allmänna gruppundantagsförordningen som skulle öppna upp för
ett förändrat transportbidrag där hänsyn även tas till klimataspekter
vid stödmottagarens val av transportmedel. Förändring föreslås att
genomföras i samband med att gruppundantaget revideras efter
utgången av 2023. Ett alternativ kan vara att begära ett klargörande av
Kommissionen gällande vissa tolkningar av regelverket.
4.2 Tillväxtverket förordar två klimateffektiva förslag
Om förändring införs i den Allmänna gruppundantagsförordningen,
förordar Tillväxtverket följande klimateffektiva förslag, i första hand
förslag 3 och i andra hand förslag 1. Förslag 3 har nästan lika stor
effekt på utsläppen av koldioxid som förslag 1, som har störst effekt.
Däremot blir de ekonomiska negativa konsekvenserna mindre för
transportköpare och transportörer.
Förslag 3 är i stor utsträckning en medelväg mellan förslag 1 och 2.
Förändringarna i bidragsnivå ligger mellan förslag 1 och 2, och så gör
även effekterna. Större negativ effekt på transportköpare och
transportörer och större utsläppsminskning än i förslag 2, men mindre
än i förslag 1. Mindre utbetalt bidrag än i förslag 2, men mer än i
förslag 1.
Förslag 1 är mest attraktivt med utgångspunkten att uppnå så stor
utsläppsminskning som möjligt. Men förslag 1 leder också till störst
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negativ totaleffekt för transportköpare och transportörer, mycket på
grund av den generella minskningen av utbetalt transportbidrag.
Förslagets negativa effekter kan dock mildras genom att höja bidraget
för mer klimateffektiva transportsätt ännu mer, vilket också kan göra
förslaget budgetneutralt. Detta skulle också öka incitamenten till
omställning ytterligare.
Utöver den faktiska överflyttningen som kan förväntas ger förslagen
ett tydligt signalvärde genom att premiera klimateffektiva transporter.
Brist på tillgänglighet av klimateffektiva transportmöjligheter är ett
problem, särskilt utanför de stora godsstråken. Men i intervjuer med
transportföretag och kombiterminaler framkommer att det finns ledig
kapacitet och att de har ett verksamhetsområde på 25 mil. Det betyder
att det mesta av bidragsområdet täcks in. Det finns fortfarande brister
gällande ett finmaskigt nät av tankstationer och tillförlitlig tillgång till
biodrivmedel. Men vid undersökning av drivmedelsförsäljningen i
bidragsområdet visar det sig att flera leverantörer har byggt ut med
pumpar för HVO100 främst för yrkestrafik och några planerar bygga
laddstolpar för snabbladdning av el. Under år 2020 ökade
bränsleleverantörernas försäljning kraftigt av HVO100.
När det gäller vad som framkommit i konsekvensanalyserna så ser
Tillväxtverket några negativa konsekvenser, bland annat vissa ökade
kostnader och ökad administrativ börda.
Den ökade administrativa bördan har framförts från flera håll.
Tillväxtverket inser att det kan bli en ökning, men med god
framförhållning och med hjälp av ökad digitalisering finns
förutsättningar för att det ska bli hanterbart. Med god framförhållning
menas att förändringar i regelverket ska kommuniceras i god tid både
till transportköpare och transportörer. Med ökad digitalisering menas
att transportföretagen allt oftare har digitala system för
transportbokningar. Därmed bör underlag med relevant information
relativt enkelt kunna tas ut på efterfrågan av transportköpare som ska
söka transportbidrag.
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5. Kan transportbidraget ta klimathänsyn?
Frågan om transportbidraget kan ta klimathänsyn är komplex i flera
avseenden. Vi har tidigare nämnt nuvarande EU:s
gruppundantagsförordning som för närvarande inte medger en
förändring i nationell förordning. Tillväxtverket föreslår i detta
regeringsuppdrag att EU:s regelverk förändras.
Regeringen har i den Nationella strategin för hållbar regional
utveckling i hela landet 2021-20305, pekat ut fyra strategiska områden
som ska ligga till grund för genomförandet av den regionala
utvecklingspolitiken. Tillgänglighet i hela landet genom digital
kommunikation och transportsystemet, är ett av dessa områden. I
strategin betonas vikten av en väl fungerande och hållbar
transportförsörjning i hela landet.
Transportbidraget är ett regionalt företagsstöd som
infördes för att stärka näringslivet i norra Sverige.
Tillverkningsindustrin är en viktig del i näringslivet och
eftersom avsättningsmarknaden ligger på långa avstånd
behövs transporter. Här uppstår en målkonflikt när
koldioxidutsläppen även för transporter måste minska för
att klara de svenska klimatmålen. Tillväxtverket menar att
det är möjligt att hantera den målkonflikten genom att
bidra till att de transporter som berörs av
transportbidraget är klimateffektiva.
Tillgång till biodrivmedel både som inblandning i standarddiesel och
som rent bränsle har diskuterats under arbetet med denna rapport
och även tagits upp av referensgruppen. Som tidigare nämnts finns en
målsättning att öka reduktionsplikten i Sverige för diesel till 66
procent fram till år 2030. Det finns en risk för framtida brist på
biodrivmedel.
Sen en tid pågår en diskussion om lämpligheten i att nyttja biomassa
för att tillverka fossilfri energi inklusive fossilfria drivmedel. Särskilt
problematiskt blir det om biomassa måste importeras för att
producera fossilfri energi6. Naturvårdsverket skriver dock på sin
hemsida att merparten av den biomassa som förbränns i Sverige är

5

Regeringens skrivelse (2020), Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet

2021-2030, Skr. 2020/21:133
6

European Academies Science Advisory Counsil, EASAC, (2019), Forest bioenergy, carbon

captureand storage, and carbon dioxide removal: an update
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restprodukter från skogsbruket och skogsindustrin7. EU har under året
tagit beslut om ett ramverk, EU:s taxonomi, för att underlätta
övergången till en koldioxidfri och resurseffektiv ekonomi. I den har
standarder och definitioner slagits fast avseende om verksamheter
bedömts väsentligt bidra till målet om nettonollutsläpp 2050. Ett
område som kan få betydelse för transporter och transportbidraget är
hur taxonomin definierar biodrivmedel och i skrivande stund
diskuteras om produktion av bränsle från skogen är långsiktigt
hållbart.
En genomgång av drivmedelsförsäljningen i bidragsområdet visar att
försäljningen av HVO100 har ökat under år 2020 i bidragsområdet.
Flera av leverantörerna har byggt ut med pumpar för HVO100 för
yrkestrafik. Vissa planerar även för laddstolpar för snabbladdning av
el.

5.1 Alla definitioner är inte klara
Eftersom Tillväxtverket arbetat med ett bonus/malusförslag där det
ingår att premiera klimateffektiva transportval för att minska
utsläppen av koldioxid, kommer definitioner av vad som räknas som
klimateffektivt behövas. Järnvägstransporter, sjötransporter,
kombitransporter och lastbilstransporter utan utsläpp av koldioxid
föreslås räknas som klimateffektiva. Tillväxtverket bedömer att även
lastbilstransporter med en högre inblandning än vad
reduktionsplikten kräver, ska räknas som klimateffektivt.
Reduktionsplikten för diesel är 26 procent från och med 1 augusti
2021. År 2030 föreslås reduktionsplikten vara 66 procent. Detta gör
att efterfrågan på biodrivmedel kommer att öka och det finns stor oro
över att det kommer att bli en brist på biodrivmedel.
Tillväxtverket menar att för att det ska finnas ett incitament för de som
erhåller transportbidrag att välja klimateffektiv lastbil före ej
klimateffektiv lastbil måste inblandningen vara högre än
reduktionsplikten, åtminstone en tid framöver.
Är sjötransporter klimateffektiva? Nej, inte om man enbart tittar på
utsläpp av koldioxid, eftersom bränslet fortfarande främst är fossilt. Ja,
om man räknar på utsläpp av koldioxid i relation till mängden gods
och avstånd som godset ska transporteras8. Tillväxtverket definierar
sjötransporter som klimateffektiva eftersom det är bättre ur
klimatsynpunkt att skicka stora volymer med båt jämfört med att
skicka samma volymer på flera lastbilar drivna av standarddiesel. Gods

7

Naturvårdsverket (2021) Biogena koldioxidutsläpp och klimatpåverkan - Naturvårdsverket

(naturvardsverket.se). Hämtad 2021-08-27
8

Havsmiljöinstitutet 2014, Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön.
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från eller till bidragsområdet transporteras långa sträckor. Allt gods
lämpar sig dock inte för sjötransporter.
Havsmiljöinstitutet skriver att det finns ett stort antal biobaserade
bränslen som skulle kunna användas av sjöfarten i framtiden. Det som
motverkar en sådan utveckling är främst tillgång och pris.
5.2 Underlag till Tillväxtverket
Vilket underlag ska sökanden ska rapportera in till Tillväxtverket som
bevisar klimateffektivt transportval? Vi har diskuterat detta under hela
arbetets gång eftersom det kommer att kräva en administrativ insats
för både transportköpare och transportörer. Det påverkar samtidigt
utbetalning av transportbidraget. Transportköparna, det vill säga de
tillverkande företagen, kommer att behöva mer detaljer om
transporterna de har köpt. Som nämnts ovan pekade flera aktörer i
referensgruppen på risk för ökad administration. Samtidigt som
Tillväxtverket har i uppdrag att minska den administrativa bördan,
krävs att vi får in adekvat beslutsunderlag för beredning av
transportbidragsärenden.
En utökad digitalisering hos transportörer och speditörer samt att
transportköpare får tillgång till dessa uppgifter skulle minska
administrationen. Tillväxtverket kommer att arbeta för utveckling av
det digitala ansökningsformuläret, för att om möjligt kunna importera
data.
Under våren 2021 har vi haft kontakt med Luleå Tekniska Universitet
(LTU). De driver projektet Predictive Movement9 som utvecklar en
icke-kommersiell digital plattform som med hjälp av artificiell
intelligens som kan möjliggöra samverkan kring transporter av
människor och gods med inriktning mot glesbygden. En viktig
drivkraft i projektet är klimatfrågan och att minska utsläppen från
vägtrafiken. Plattformen planeras att ägas av en ideell förening och
delvis vara finansierad av Trafikverkets anslag för ideella föreningar.
En stor utmaning för projektet har varit att få tillgång till
transportörers och speditörers data. Predicitve Movement har vissa
beröringspunkter med Tillväxtverkets regeringsuppdrag.

9

www.predicitvemovement.se, hämtad 2021-08-19
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5.3 Andel kombitransporter
När statistik tas fram över hur mycket transportbidrag som betalas ut
för transporter med olika transportslag dominerar lastbil. Vi känner
till att en del av detta är kombitransporter, men inte hur mycket. Idag
har inte Tillväxtverket uppgifter i våra stödsystem om hur mycket av
det som registreras som lastbil egentligen är kombitransport. Det
beror på att de transportköpande företagen som söker
transportbidrag inte har tillgång till de uppgifterna från sina
transportörer. I arbetet med detta projekt har vi försökt utreda detta. I
samarbete med de konsulter som varit involverade är bedömningen
att för bidragsområdet är 35 procent av det som registreras på lastbil
kombitransporter.
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6. Kartläggning och konsekvensanalys
Ramboll fick i uppdrag av Tillväxtverket att göra en kartläggning och
konsekvensanalys av minskad klimatpåverkan från de förslagna
förändringarna i transportbidraget. Analysen består av kvantitativ och
kvalitativ dataanalys, dokumentstudier, enkätundersökning och
intervjuer med transportköpare och transportörer.
Kapitel 6.1 och 6.2 bygger på en underlagsrapport ”Förändrat
transportbidrag för att minska klimatpåverkan från
bidragsberättigade transporter”, som Ramboll arbetat fram på
uppdrag av Tillväxtverket.
Inom ramen för uppdraget har Tillväxtverket tagit fram fyra
preliminära förslag som utgår från en bonus/malus-systematik genom
att minska bidrag för transporter med dieseldrivna lastbilar och öka
bidrag för mer klimateffektiva transporter. Förändrade bidragsnivåer
ska skapa incitament för transportköpare och transportörer att ställa
om till mer klimateffektiva transporter.

6.1 Tillväxtverkets förslag ökar incitamenten till klimatomställning
Tillväxtverket har tagit fram fyra preliminära förslag till förändrat
transportbidrag, se tabell 2. Förslagen ska leda till att transporterna
ställs om från mer klimatskadliga transporter till mer klimateffektiva
alternativ. Det förväntas bidra till minskade CO2-utsläpp.
Förslagen bygger på befintliga transportvolymer 2019 som erhållit
transportbidrag. Förslagen har alla gemensamt att de innebär minskat
stöd till diesellastbilstransporter jämfört med dagens nivå.
Minskningen skiljer sig dock mellan förslagen. I samtliga förslag får
företag i kommuner med sämre tillgång till klimateffektiva
transportalternativ en ”rabatt” på minskningen i bidragsnivå.
Tillgången till klimateffektiva transporter skiljer sig mellan regioner i
bidragsområdet och därför får flera inlandskommuner hälften så stor
minskning i stöd till diesellastbilstransporter.
I tre av förslagen (F1, F2 och F3) ökar bidraget till transporter som
genomförs med mer klimateffektiva transportsätt, se tabell 2.
I ett av förslagen, F4, sker endast en minskning i bidrag till
diesellastbilstransporter. Ett förslag som inte innebär några ökningar i
stödnivåer kan vara enklare att implementera inom ramen för
existerande gruppundantag i EU:s statsstödsregelverket.
I förslag 1 (F1) blir bidraget 20 procent (10 procent) lägre för
diesellastbilstransporter i kommuner med bra (dålig) tillgång till
alternativa transportsätt, jämfört med dagens bidragsnivå. Det innebär
att ett företag som idag får bidrag för 45 procent av
transportkostnaden istället får 36 procent (45% * (100% - 20%) =
36%). Samtidigt erhåller företag som väljer klimateffektiva
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transporter (järnväg, sjö, eller fossilfria drivmedel) eller
kombitransporter 5 procent högre bidrag jämfört med idag.
I förslag 2 (F2) blir minskningen i bidrag till diesellastbilstransporter
inte lika hög som i F1, men 10 procent (5 procent) lägre än dagens
nivå. Företag som väljer klimateffektiva alternativ får 5 procent högre
ersättning och 10 procent högre ersättning för kombitransporter.
Syftet med en högre bidragsnivå till kombitransporter är för att ta
hänsyn till att många transportköpare har större möjlighet att välja
kombitransporter än till exempel renodlade järnvägstransporter.
I förslag 3 (F3) blir bidraget 15 procent (7,5 procent) lägre för
diesellastbilstransporter jämfört med dagens nivå. Bidragsnivån för
klimateffektiva alternativ och kombitransporter är detsamma som i
F2.
I förslag 4 (F4) sker enbart en minskning i bidrag till
diesellastbilstransporter, med 10 procent (5 procent). Ingen högre
ersättning ges för klimateffektiva alternativ eller kombitransporter,
utan den hålls på samma nivå som idag. Förslaget ger därmed inte lika
starka incitament till omställning som de övriga förslagen.
Tabell 2. Tillväxtverkets fyra förslag till nytt transportbidrag – procentuell förändring av
transportbidraget

Transportsätt

F1

F2

F3

F4

-20%

-10%

-15%

-10%

-10%

-5%

-7,5%

-5%

Klimateffektiv
lastbilstransport, transport
med järnväg, sjö

+5%

+5%

+5%

-

Kombitransport/intermodala
transporter

+5%

+10%

+10%

-

Diesellastbilstransport
(kommuner med god tillgång till
alternativa transportsätt)

Diesellastbilstransport
(kommuner med dålig tillgång till
alternativa transportsätt)

Källa: Tillväxtverket.

Förslagen leder till att transportköpare får förändrade kostnader för
de olika transportsätten, se tabell 3. Förslag F1, F2 och F3 leder till
ökade kostnader för diesellastbilstransporter och minskade kostnader
för alternativa transportslag (järnväg eller sjö), lastbilstransporter
med fossilfria drivmedel och kombi- eller intermodala transporter.
Förslag F4 leder enbart till ökade kostnader för
diesellastbilstransporter.
Kostnadsförändringen från dagens läge blir lägre i kommuner med
dålig tillgång till alternativ till diesellastbilstransporter jämfört med
kommuner med bra tillgång till alternativ, eftersom dessa kommuner
får rabatt på minskningen i bidrag till diesellastbilstransporter. Den
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relativa transportkostnaden skiljer sig dessutom mellan kommuner
beroende på hur hög bidragssats företagen får i sin kommun.
Skillnaden i transportkostnad för diesellastbilstransporter jämfört
med baslinjescenariot blir högst i de kommuner som får
transportbidrag för 45 procent (40 procent för intransporter) av
kostnaden och lägst i de kommuner som får transportbidrag för 10
procent (5 procent för intransporter) av kostnaden. Ju större skillnad i
transportkostnad, desto mer påverkas transportköparnas incitament
att förändra beteende.
Tabell 3. Förändrade kostnader för transportköpare till följd av olika förslag av
förändrat transportbidrag.

Transportsätt

F1

F3

F3

F4

+6%

+3%

+4%

+3%

+4%

+2%

+3%

+2%

-2%

-4%

-4%

0%

-2%

-4%

-4%

0%

-2%

-2%

-2%

0%

Järnväg

-2%

-2%

-2%

0%

Sjö

-2%

-2%

-2%

0%

Diesellastbilstransport
(god tillgång till alternativa
transportsätt)

Diesellastbilstransport
(dålig tillgång till alternativa
transportsätt)

Kombitransport
(väg-järnväg)

Intermodala transporter
(väg-sjö)

Lastbil
(fossilfria drivmedel)

Not: Tabellen visar ett viktat genomsnitt i de regioner som har transportbidrag idag. Hur stor
förändring som transportkostnaden i en region blir beror på vilken bidragsprocent som kommunen
som företaget bedriver verksamhet i har, samt om kommunen har bra tillgång till alternativa
transportsätt än dieseltransporter eller inte.
Källa: Rambolls beräkningar av Tillväxtverkets data.

Förslagen leder till att transportköpare får ökade incitament att
använda järnvägs- eller sjötransporter för hela eller delar
(kombitransport) av transportsträckan och lägre incitament att
använda enbart diesellastbilstransporter. Incitamentet att använda
lastbilstransporter med fossilfria drivmedel blir också högre än
diesellastbilstransporter. Ändrade incitament innebär att
transportarbete som idag sker med dieseldriven lastbil kommer att
flyttas över till alternativa transportsätt och lastbilstransporter med
fossilfria drivmedel.
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Men även om förslagen i sig skapar incitament till omställning krävs
att det finns förutsättningar att göra omställningen i praktiken. Det
krävs att det finns tillgång till mer klimateffektiva transportsätt och
inte bara dieseldrivna lastbilstransporter.

6.2 Förutsättningar till omställning i bidragsområdet
Transportköparnas incitament att använda mer klimateffektiva
transportsätt och drivmedel ökar till följd av förändrat
transportbidrag. Ökade incitament är nödvändigt, men dock inte
tillräckligt, för att åstadkomma faktisk förändring. Det måste också
finnas reella förutsättningar att ändra transportsätt.
Geografiska och infrastrukturella förutsättningar skiljer sig till viss del
inom bidragsområdet och innebär därför vissa begränsningar för i
vilken mån de klimateffektiva transportsätten kan användas. Samtidigt
har transporter på väg, sjö och järnväg olika förutsättningar som gör
att de är mer eller mindre lämpade att utföra olika typer av
transporter där lastbilen har stora fördelar i bidragsområdet. Främst
beror det på typen av gods, fraktvolym, tidskänslighet och
transportsträcka. Omställning till andra transportsätt än dieseldriven
lastbil är dessutom till stor del beroende av transportörerna.
Transportköpare med mindre transportvolymer har liten eller ingen
möjlighet att påverka transportörernas utförande, vilket försämrar
möjligheten för företagen att ställa om. Det gäller särskilt de
transportköpare som är belägna på orter med ett begränsat
transportutbud.
Lastbilstransporter med fossilfria drivmedel och kombitransport på
järnväg har störst förutsättningar att ersätta delar av de dieseldrivna
lastbilstransporterna. Biodiesel av typen HVO100 är det främsta
fossilfria alternativet, men utbudet är begränsat. Vår kartläggning
visar på ett relativt väl utbyggt nätverk av tankstationer i
bidragsområdet, framförallt vid kusten. I inlandet, framförallt i
glesbygd, är det dock fortfarande relativt långt mellan tankstationerna.
Drivmedelstillgången är ett hinder för ökad användning, där
reduktionsplikten samt råvarutillgången bidrar till en brist på rent
HVO100. Eventuella förändringar av regler för råvaruanvändning samt
skattereduktion bidrar till en osäkerhet kring drivmedlets pris och
tillgång på sikt.
Kombitransport erbjuder relativt korta ledtider samt relativt låga
inträdesbarriärer för nya kunder. Därmed är de det främsta
alternativet till renodlad järnvägstransport. I de större orterna längs
kusten finns kombiterminaler med kapacitet att hantera ökade
godsvolymer. Bristande tillgång, dåligt transportutbud och försämrade
transportvillkor beskrivs av transportköpare som de främsta hindren
till ökad användning. Transportörer uppger att användningen kan öka
förutsatt att kunder accepterar längre ledtider. Däremot lyfter
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transportörer bristande kapacitet på järnvägen som ett hinder för
utvecklingen.
Transportköparnas förutsättningar att öka mängden sjötransport är
begränsad. Konkurrensytan mellan väg- och sjötransport är relativt
liten på grund av transportslagens olika karakteristik och
förutsättningar. Majoriteten av det gods som kan eller behöver
använda sjötransport bedöms göra det redan idag.

Lastbilstransporter dominerar i bidragsområdet
Godstransporter i bidragsområdet utförs idag med väg-, sjö- och
järnvägstransport samt kombinationer av transportsätt, till exempel
kombitransport på järnväg eller intermodal sjötransport.
Flygtransport står för mycket liten andel av transportvolymen i
Sverige och är inte heller berättigat till transportbidrag. I figur 2
presenteras fördelningen mellan transportsätt, baserat på
inrapporterade transporter 2019. Vägtransporter utgjorde 75 procent
av den totala fraktvolymen och 85 procent av fraktkostnaden.
Resterande utgörs av järnvägs- och sjötransport.
Figur 2. Fördelning av transportbidraget mellan transportsätt.
100%

11%

80%

14%

5%

10%

60%
40%

75%

85%

Fraktvolym (vikt)

Fraktkostnad

20%
0%

Vägtransport

Järnvägstransport

Sjötransport

Källa: Data rapporterat av bidragsmottagare till Tillväxtverket.

I figur 3 presenteras användningen av vägtransporter per kommun i
bidragsområdet. Andelen vägtransporter är särskilt hög i
inlandskommuner, vilka har sämre tillgång till sjötransport och
järnvägsinfrastruktur. En kartläggning av Trafikanalys visar att
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godstransporter med tunga lastbilar täcker hela bidragsområdet, men
att de stora transportflödena sker på E4 längs kusten.10
Figur 3. Användning av vägtransport per kommun.

Källa: Rambolls bearbetning av data rapporterat av bidragsmottagare till Tillväxtverket.

Tillväxtverket bedömer att en stor del av det som rapporteras in som
vägtransport, i själva verket utgörs av kombitransporter, i form av
kombinationer mellan vägtransport och järnvägstransport, där
majoriteten av transportsträckan utförs på järnväg. Tillväxtverket
bedömer att 35 procent av vägtransporterna är denna sorts
kombitransporter, vilket har validerats av Ramboll genom egna
analyser samt diskussioner med experter på området. I figur 4
presenteras fördelningen mellan transportslagen utifrån detta
antagande. Här utgör kombitransporter 26 procent av fraktvolymen
och 30 procent av fraktkostnaden. Gällande sjötransport är det rimligt
att anta att en del av det som rapporteras som sjötransport i själva
verket är intermodala transportlösningar, där sjötransport används i
kombination med väg- eller järnvägstransport. Vi bedömer dock att
andelen intermodala transporter med sjötransport som rapporteras
som vägtransporter av bidragsmottagare är liten då transportköpare i
större utsträckning bedöms vara medvetna om deras varor
transporteras med sjötransport, eftersom transportsättet främst
används för mycket stora transportvolymer samt vid export.

10

Trafikanalys (2016) Godstransporter i Sverige - en nulägesanalys.
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Figur 4. Fördelning av transportbidraget mellan transportsätt med antagande om att
35% av rapporterade vägtransporter är kombitransporter.
100%

26%

30%
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Fraktkostnad
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Vägtransport

Järnvägstransport

Sjötransport

Kombitransport

Källa: Rambolls bearbetning av data rapporterat av bidragsmottagare till Tillväxtverket.

Substitutionsmöjligheter mellan transportslagen är begränsade
Transporter på väg, sjö och järnväg har olika förutsättningar som gör
att de är mer eller mindre lämpade att utföra olika typer av
transporter. Främst beror det på typen av gods, fraktvolym,
tidskänslighet och transportsträcka.
Järnvägen beaktas framförallt som konkurrenskraftig under
förutsättning att transportavståndet mellan sändare och mottagare är
långt, alternativt att bruttovikten på lasten är hög. Följaktligen är det
också inom dessa segment som beslutsfattare har störst förhoppningar
om att få till stånd en signifikant överflyttning. Transportstyrelsen
beskriver att det saknas företagsekonomiska, infrastrukturella och
geografiska förutsättningar för att använda järnvägen vid allt för korta
transportavstånd mellan sändare och mottagare, eller när
godsmängden är liten.11 Trafikanalys bedömer att kombitransporter
på järnväg blir konkurrenskraftiga gentemot vägtransport först när
transportsträckan överstiger 35 mil.12
I en tid där allt större värde läggs på flexibla transporter framstår
järnvägens stordriftsfördelar allt mer som en nackdel och hinder mot
flexibla transportlösningar. Transporter har förändrats i och med ökat
behov för mer frekventa transporter av mindre godsmängd.
Transportstyrelsen beskriver att de främsta orsakerna till att andelen
vägtransporter (i hela Sverige) ökar och att andelen
järnvägstransporter minskar är att:

11

Transportstyrelsen (2017) Väg eller järnväg vid transporter av gods – vad säger litteraturen?

12

Trafikanalys (2019) En breddad ekobonus.
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1) godstransportköparna upplever att det blivit dyrare att frakta
på järnväg
2) järnvägstransporter anses mindre tillförlitliga
3) andelen högvärdigt gods som transporteras ökar
4) logistiska trender (exempelvis just in time-filosofin som
baseras på snabba, frekventa och flexibla leveranser)
premierar godstransporter på väg.13
Trafikverket uppskattar att endast 8 procent av godstransportarbetet
på väg i Sverige sker under sådana förutsättningar, med avseende på
transportavstånd och typ av varor, att transport på järnväg ses som ett
konkurrenskraftigt alternativ. Trafikverket bedömer vidare att
kapacitetsbristen på järnväg halverar den potentiella överflyttningen
från 8 till 4 procent.14
Transportstyrelsen bedömer att för att ambitionerna om fler
godstransporter på järnväg ska förverkligas krävs logistiska upplägg
som skapar förutsättningar för flexibilitet och som i förlängningen
låter godstransporterna styras av efterfrågan snarare än utbudet.15

Fossilfria drivmedel är ett möjligt alternativ till standarddiesel
Långväga vägtransporter i Sverige domineras av tunga lastbilar.16
Fordonsflottan av tunga lastbilar utgörs till 97 procent av
diesellastbilar.17 Dieseldrivna lastbilar har möjlighet att tanka förnybar
biodiesel, under förutsättningar att detta är godkänt av
fordonstillverkaren. Dieseldrivna lastbilar drivs dock till största del på
standarddiesel. Renodlad biodiesel utgör mindre än 10 procent av
drivmedelsanvändningen.18
Reduktionsplikten som trädde i kraft den 1 juli 2018 kräver att
drivmedelsleverantörer ska minska växthusutsläppen genom
låginblandning av en viss andel biodrivmedel i fossila bränslen.19
Reduktionsnivån för diesel uppgick 2020 till 21 procent och förväntas
höjas till 26 procent i mitten av 2021 för att sedan öka succesivt till 66

13

Transportstyrelsen (2017) Väg eller järnväg vid transporter av gods – vad säger litteraturen?

14

Trafikverket (2013) Möjligheter att köra längre och/eller tyngre.

15

Transportstyrelsen (2017) Väg eller järnväg vid transporter av gods – vad säger litteraturen?

16

Trafikanalys (2020a) Lastbilstrafik 2019.

17

Trafikanalys (2020b) Fordon på väg 2019.

18

Drivkraft Sverige (2020) Andel förnybara drivmedel i transportsektorn.

Med fossilfria bränslen menas drivmedel som framställs av förnybara, snarare än fossila
drivmedel. De fossilfria drivmedel som inkluderas i analysen är: biodiesel (rena
biodieselvarianter: HVO100 och FAME B100), etanol (ED95), biogas, vätgas och el.
19
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procent till 2030.20 Flera drivmedelsleverantörer erbjuder diesel med
högre andel låginblandad biodiesel än vad reduktionsplikten kräver.
Användning av fossilfria drivmedel har ökat kraftigt sedan 2005, se
figur 5. Användningen har däremot varit mycket låg under en lång
period. Fossilfria bränslen står för ca. 20 procent av
drivmedelsanvändningen, och att cirka 60 procent av användningen
kommer ifrån låginblandning. Den ökade användningen av fossilfria
bränslen beror till största del på ökad användning av biodiesel, som
2018 utgjorde 84 procent av användningen av fossilfria drivmedel
inom transportsektorn. I synnerhet har användning av HVO100 ökat
markant.21

25
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Anmärkning: Reduktionsplikten började gälla 2018-07-01, vilket kan förklara varför nivåerna för
2018 inte ligger på 21%.
Källa: Drivkraft Sverige (2020) Andel förnybara drivmedel i transportsektorn.

För att transportköpare ska kunna ställa om till lastbilstransporter
med fossilfria drivmedel krävs följande förutsättningar:
•
•
•

tillgång till relevanta drivmedel med avseende på utbud, pris
och funktion
tillgång till fordon som kan drivas på fossilfria alternativ
tillgång till tank-/laddningsinfrastruktur för fossilfria
drivmedel.

Regeringen (2020a) Bränslebytet förstärks med högre inblandning av förnybart i drivmedel;
Regeringen (2020b) Promemoria – Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation.
20

21

Drivkraft Sverige (2020) Andel förnybara drivmedel i transportsektorn.
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Exkl. låginblandning:
8%

Andel av total drivmedelsanvändning (%)

Figur 5. Andel förnybara drivmedel inom transportsektorn.

Vidare kan det finnas ytterligare faktorer som begränsar
transportköparnas och transportörernas möjligheter att använda
fossilfria drivmedel. Trafikanalys bedömer att diesellastbilar förväntas
dominera även framöver. I figur 6 presenteras Trafikanalys
beräkningar om hur andelen tunga lastbilar som drivs på annat
drivmedel än bensin eller diesel har utvecklats över tid, samt en
prognos om hur andelen kommer se ut 2030.

Andel av tunga lastbilar med fossilfria
drivmedel (%)

Figur 6. Utveckling och prognos för andel tunga lastbilar i trafik med andra drivmedel än
bensin och diesel.
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Källa: Trafikanalys (2020b) Fordon på väg 2019; Trafikanalys (2020c) Vägfordonsflottans
utveckling till 2030.

Från figuren framgår det att andelen tunga lastbilar som drivs på
fossilfria drivmedel är mindre än två procent och att andelen har varit
relativt konstant sedan 2010. Trafikanalys prognosticerar att
standarddiesel förväntas stå för den absolut största delen av tunga
lastbilar även 2030 (88 procent jämfört med dagens 97 procent).
Däremot förväntas framförallt andelen gas-, etanol- och
elhybridtransporter att öka.22
I tabell 4 presenteras en översiktlig jämförelse mellan fossilfria
alternativ utifrån förutsättningar i bidragsområdet. Utifrån
jämförelsen bedömer vi att biodieseln HVO100 är det främsta
alternativet till standarddiesel idag. HVO100 kan i stor utsträckning
användas i befintlig fordonsflotta och utbudet av tankstationer som
säljer drivmedlet i bidragsområdet är relativt stort. Denna bild
bekräftas även i intervjuer med transportköpare och transportörer.
Biodieselvarianten FAME B100 och etanol är mindre lämpliga
alternativ i bidragsområdet på grund av att de klarar kyla dåligt.

22

Trafikanalys (2020c) Vägfordonsflottans utveckling till 2030.
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2019 Prognos
2030

Vätgas och el är inte heller aktuella alternativ idag, eftersom det
saknas tillgängliga fordon på marknaden samt tillräcklig tank- och
laddningsinfrastruktur i bidragsområdet.
Tabell 4. Översiktlig jämförelse mellan fossilfria alternativ i bidragsområdet.

Biodiesel

Fördelar

Ca. 85%
reduktion av
CO2-utsläpp
(HVO100)
jämfört med
diesel (MK1)
Liknande
egenskaper som
vanlig diesel (i
synnerhet
HVO100)

Etanol
Ca. 70%
reduktion av
CO2-utsläpp
(ED95) jämfört
med diesel
(MK1)

Biogas

Vätgas

Ca. 85%
reduktion av
CO2-utsläpp
jämfört med
diesel (MK1)

Ca. 90%
reduktion av
CO2-utsläpp
jämfört med
diesel (MK1)

Fordon finns på Genererar inga
Befintlig
marknaden
lokala utsläpp
tankinfrastruktu
vid körning
r

Kan i regel
användas i
vanliga
dieselfordon
Befintlig
tankinfrastruktur
Relativt stort
utbud av
tankstationer för
HVO100 i
Norrland
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El
Ca. 85% reduktion
av CO2-utsläpp
jämfört med
diesel (MK1)
Genererar inga
lokala utsläpp vid
körning
Låg
drivmedelskostna
d

Nackdelar

Genererar lokala Genererar
utsläpp vid
lokala utsläpp
körning
vid körning

Genererar
lokala utsläpp
vid körning

Relativt dyrt

Dåliga
köldegenskaper
för FAME B100
gör det svårt att
använda i kalla
klimat

Relativt dyrt

Få/inga
tillgängliga
fordon på
marknaden

Dåliga
köldegenskaper
gör det svårt att
använda i kalla
klimat
Kräver särskilda
fordon

Vissa
fordonstillverkar Få tillgängliga
e har inte gett
fordon på
godkännande för marknaden
användning
Dåligt utbud av
Osäkerheter
tank-stationer i
kring utbud av
Norrland
ren biodiesel
Misstro mot
pga.
etanol som
råvarutillgång
bränsle
samt
Osäkerhet kring
reduktionsplikt
pris-utveckling
Bränslebrist av
pga. att EU
HVO100 har
överväger att ta
förekommit
bort
Osäkerheter
skattereducerin
kring
g
prisutveckling
Kräver tätare
pga. brist samt
att EU överväger service av
fordon
att ta bort
skattereduktion

Kräver särskilda
fordon

Kräver särskilda
fordon

Kräver särskild
tankinfrastruktu Dyra fordon
r
Kräver särskild
Dåligt utbud av och kostsam
tank-stationer i tankinfrastruktu
Norrland
r
Mycket dåligt
utbud av
tankstationer i
Norrland

Kräver särskilda
fordon
Få/inga
tillgängliga fordon
på marknaden
Kräver särskild
infrastruktur
Få laddningsstationer i
Norrland (högre
effekt krävs för
lastbilar jämfört
med personbilar)
Dålig räckvidd
Lång laddningstid

Lågt politiskt
fokus på vätgas

Lågt
energiinnehåll

Källa: Länsstyrelsen Västernorrland (2019) Västernorrlands regionala plan för infrastruktur för
elfordon och förnybara drivmedel; Energimyndigheten (2019) Drivmedel 2018.

Tillgången till fossilfria drivmedel skiljer sig dock mellan regioner, se
figur 7. Det finns ett väl utbyggt nätverk med laddningsstationer för
eldrivna personbilar i området. Laddningsstationer för eldrivna
lastbilar saknas däremot. Tankstationer för biodiesel av typen HVO100
finns på ett stort antal orter, framförallt längs kusten men även i viss
mån inåt landet. Tankstationer för etanol (ED95) finns på tre orter
längs kusten, Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall. Tankstationer
för biogas finns på fem orter, Boden, Skellefteå, Umeå, Härnösand och
Sundsvall. Det finns en tankstation för vätgas i området, i Umeå.
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Figur 7. Utbud av tankstationer för förnybara bränslen inom bidragsområdet.
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Källa: Rambolls kartläggning utifrån uppgifter från drivmedelsleverantörer och
branschorganisationer.

Kartläggningen visar på en relativt väl utbyggd infrastruktur för
HVO100, även om avstånden mellan orterna ibland är långa. Resultat
från intervjuer med transportköpare och transportörer indikerar dock
att utbudet av tankstationer för HVO100 kan vara mindre än
kartläggningen visar. Vissa av tankstationerna beskrivs exempelvis
främst vara avsedda för personbilar och flera tankstationer
rapporteras inte längre erbjuda drivmedlet. Från kartläggningen
framgår även att avståndet mellan tankstationer på vissa sträckor
fortfarande är väldigt långt, och kan uppgå till 15–20 mil.
Rapporter har förekommit om bristande tillgång på HVO100. En stor
del av den HVO100 som säljs i Sverige är producerad från palmolja, en
omstridd produkt eftersom den bidrar till ökad skogsskövling.
Energimyndigheten lyfter att eventuella restriktioner kring
användandet av palmolja för framställning av biodiesel som,
diskuteras i EU och på nationell nivå, riskerar att leda till brist på
råvara för att framställa HVO100. Energimyndigheten beskriver att
bristande tillgång till HVO100 kan innebära en avvägning för
drivmedelsleverantörer mellan att uppnå reduktionsnivåerna eller att
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biodiesel (HVO100)
Orter med tankstation för
etanol (ED95)
Orter med tankstation för
biogas
Orter med tankstation för
vätgas

tillhandahålla HVO100.23 Om tillgången till HVO100 blir bristfällig kan
det innebära begränsade möjligheter för transportörer att tanka mer
fossilfritt än vad reduktionsplikten kräver. Det finns även risk för
ökade prisnivåer för HVO100. Riktpriset på HVO100 är idag 4–6
procent högre jämfört med standarddiesel.24 Sverige har ett tillstånd
från EU att skattebefria biobränslen, till exempel E85 och HVO100. EU
har tidigare indikerat att undantaget kan slopas, vilket skulle innebära
ett betydligt högre pris för HVO100.

Järnvägen kan vara komplement till lastbilstransporter
Järnvägen finns vid kusten och används, enligt intervjuer med
transportköpare och transportörer, framförallt av företag med stora
godsvolymer. Enligt en enkätundersökning med transportköpare är
bristande tillgång till järnvägsinfrastruktur den främsta anledningen
till att transportköpare inte använder sig av järnvägstransporter.
Företag som saknar tillgång till järnvägsinfrastruktur kan dock nå
järnvägen genom kombitransport, eller kombination av lastbils- och
järnvägstransport.
I figur 8 presenteras tillgången till och användningen av
järnvägstransport (som huvudsakligt transportsätt för transporter
som är bidragsberättigade) i området. För att ge en bild av
järnvägstransportnoder i området visas även de orter som trafikeras i
Green Cargos vagnlastnät.

23

Energimyndigheten (2018) Omvärldsbevakning – biodrivmedelsmarknaden.

24

Se till exempel Cirke K (2020) Drivmedelspriser för våra truckkunder; OKQ8 (2020) Drivmedel.
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Figur 8. Användning av järnvägstransport per kommun i bidragsområdet, baserat
inrapportering från mottagare av transportbidraget.
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Källa: Rambolls bearbetning av Tillväxtverkets data; Trafikverket (2020a) Sveriges järnvägsnät.

Tillgången till järnväg är relativt begränsad inåt landet i
bidragsområdet. Inlandsbanan, som går genom området, är en
oelektrifierad kommunalt ägd bana med relativt små godsvolymer,
vilket betyder att den har mindre betydelse för överflyttning. Andelen
järnvägstransporter är störst i orter med god tillgång till
järnvägsinfrastruktur och låg eller ingen i orter med dålig tillgång till
järnvägsinfrastruktur. Andelen transporter på järnväg är särskilt hög i
Umeå och Sundsvalls kommun.
Kombitransporter, där transport sker delvis på järnväg och delvis med
lastbil, är ett möjligt alternativ till renodlade järnvägstransporter för
företag belägna i kommuner som saknar tillgång till
järnvägsinfrastruktur. Kombitransporter möjliggör förhållandevis
korta ledtider och det finns speditörer som erbjuder dörr-till-dörrlösningar med kombitransport.
Kombitransport kräver inte lika stora transportvolymer som
järnvägstransporter, vilket underlättar för mindre kunder att ansluta
sig till tjänsten. Det finns exempel på styckegodsleverantörer som
använder sig av kombitransport. Kombitransporter kräver inte heller
att kunder har tillgång till egna omlastningspunkter, industrispår,
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vagnar eller matartåg, vilket innebär lägre inträdesbarriärer för nya
kunder.
För att företag ska kunna utnyttja kombitransport krävs att de har
tillgång till kombiterminaler. I figur 9 presenteras utbudet av
järnvägsinfrastruktur och kombiterminaler i bidragsområdet samt
även fördelningen av transportbidrag till järnvägstransporter 2019 i
respektive kommun.
Figur 9. Utbud av järnvägsinfrastruktur i bidragsområdet samt fördelning av
transportbidrag till järnvägstransporter per kommun 2019.
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Källa: Rambolls bearbetning av Tillväxtverkets data.

Det finns tre stora kombiterminaler i bidragsområdet, vilka har
etablerade tågpendlar med flera avgångar per dag; Luleå, Umeå och
Sundsvall. Kombiterminaler finns dessutom i Örnsköldsvik, Storuman
och Kiruna. Dessa terminaler har däremot inte reguljär trafik och
används i mindre utsträckning. På åtminstone fyra ytterligare orter
finns möjlighet till omlastning av enhetslastbärare. Dessa orter har
däremot inte ”fullskaliga” kombiterminaler och kapaciteten är därmed
mer begränsad.
Representanter för det företag som driver samtliga kombiterminaler i
området beskriver i intervju att varje kombiterminal har ett
verksamhetsområde på 25 mil och att de har kunder även i Norrlands
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inland. Enligt företaget finns det ledig kapacitet i befintliga tågpendlar.
Vår analys pekar mot att det finns kapacitet att hantera cirka 10 till 20
procent mer gods i befintliga kombiterminaler.
Utöver tillgång till järnvägsinfrastruktur och kombiterminaler är även
transportköparnas preferenser och behov gällande leveransprecision,
flexibilitet och ledtider faktorer som påverkar deras användning av
järnvägs- och kombitransporter. Flera transportköpare lyfter i
intervjuer att de tidigare haft problem med långa förseningar när de
transporterat på järnväg. Vissa uppger även att priset för
kombitransporter generellt är högre jämfört med lastbilstransporter.
Lastbilstransporter lyfts i intervjuer generellt upp som ett bättre och
mer pålitligt transportalternativ.

Sjötransporter har begränsad överflyttningspotential
Tillgången till sjötransport i bidragsområdet är begränsad. Det finns
ett antal hamnar längs med Norrlandskusten, se figur 10. De största
hamnarna i bidragsområdet är hamnarna i Luleå och Sundsvall.
Figur 10. Användning av sjötransport per kommun baserat på mottagare av

Sjöhamnar med godstrafik

transportbidragets inrapportering.
Källa: Rambolls bearbetning av Tillväxtverkets data.
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Hamnarna i bidragsområdet används främst för transport av
bulkvaror, inom kategorier som ej är berättigade till transportbidrag.
Baserat på uppgifter från Trafikanalys25 bedömer vi att cirka 80 till 90
procent av sjötransporten utgörs av varugrupper som inte är
berättigade till transportbidrag. Enligt Tillväxtverket är majoriteten av
det gods som transporteras med sjötransport, och är berättigat till
transportbidrag, trä eller varor av trä.
Sjötransport från hamnar i bidragsområdet används främst för export
av varor. Utifrån uppgifter från Trafikanalys25 uppskattar vi att endast
cirka 10 procent av transportvolymen av varor som är berättigade till
transportbidrag är inrikestransport.
Containertransport är det alternativ som främst kan konkurrera med
den trafik som idag går på väg. Containertransport i bidragsområdet är
dock relativt begränsad. Hamnarna i bidragsområdet står tillsammans
för knappt 5 procent av Sveriges totala containertransportvolym.26
Gävle hamn ligger däremot i bidragsområdets närhet och står för cirka
10 procent av Sveriges containertransportvolym.
En stor andel av det gods som transporteras med sjötransport bedöms
ingå i någon form av intermodal transportlösning, eftersom de
industrier som inte är lokaliserade vid hamnar måste använda sig av
väg- eller järnvägstransport för transport till hamn. Transportörer
uppger att det är relativt vanligt att varor som går på export från
Norrland först transporteras till Göteborg på väg eller järnväg och
sedan transporteras vidare med sjötransport, för att på så sätt undvika
långa ledtider som uppstår vid sjötransport genom Östersjön och
Bottenviken.
Vår bedömning är att potentialen för överflyttning från väg- till
sjötransport, alternativt intermodala lösningar där sjötransport ingår,
är relativt liten. Konkurrensytan mellan väg- och sjötransport är liten
på grund av transportsättens olika karakteristik och förutsättningar.
Sjötransport används främst när detta är nödvändigt på grund av
mycket stora volymer, skrymmande gods eller att relevanta
landförbindelse saknas. Väg- eller järnvägstransport används tack vare
kortare ledtider. Denna bild delas av intervjuade transportörer som
beskriver att majoriteten av det gods som kan eller behöver använda
sjötransport, för hela eller delar av transportsträckan, redan gör det
idag.

25

Trafikanalys (2020d) Sjötrafik 2019.

26

Göteborgs Hamn (2020) Världens hamnar i siffror.
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6.3 Konsekvenser av Tillväxtverkets fyra förslag
I följande avsnitt beskrivs konsekvenserna av Tillväxtverkets fyra
preliminära förslag mot bakgrund av förutsättningarna till omställning
som beskrivits i kapitel 6.2. Konsekvensanalysen är en ex-ante-analys
och utgår från Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning. Konsekvenserna till följd av de olika förslagen analyseras
i jämförelse med ett scenario med oförändrat transportbidrag,
baslinjescenariot.
Jämförelsen med baslinjescenariot görs för att säkerställa att de
effekter som identifieras orsakas av ett förändrat transportbidrag och
inte av andra trender i samhället. Inget scenario är statiskt, utan
scenarier med förändrat transportbidrag och baslinjescenariot
utvecklas i takt med trender i samhället. Resultaten ska förstås som en
”allt annat lika”-analys där ett faktiskt scenario med värden från 2019,
exempelvis transportvolym, jämförs med ett scenario med de värden
vi bedömer skulle ha varit i 2019 om bidragsnivåerna varit
annorlunda. Den uppmätta effekten är skillnaden mellan de två
scenarierna.
Övergång till mer klimateffektiva transportsätt kommer antagligen att
ske successivt i takt med att teknik, infrastruktur och fordon utvecklas
även utan förändrat transportbidrag. Därför kan det finnas företag
som ändrar beteende när transportbidraget förändras, som ändå
skulle ha gjort så vid samma tidpunkt även i baslinjescenariot.
Förändrat transportbidrag kan också leda till att företag ändrar
beteende vid en annan tidpunkt än de skulle ha gjort i
baslinjescenariot.
Tillväxtverkets fyra förslag beskrevs i detalj i kapitel 6.1 och
presenteras igen här i tabell 5.
Tabell 5. Tillväxtverkets fyra förslag till nytt transportbidrag – procentuell förändring av
transportbidraget

Transportsätt

F1

F2

F3

F4

-20%

-10%

-15%

-10%

-10%

-5%

-7,5%

-5%

Fossilfri lastbilstransport,
transport med järnväg, sjö

+5%

+5%

+5%

-

Kombitransport

+5%

+10%

+10%

-

Diesellastbilstransport
(kommuner med god tillgång till
alternativa transportsätt)

Diesellastbilstransport
(kommuner med dålig tillgång
till alternativa transportsätt)

Källa: Tillväxtverket.
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Förslagen påverkar flera olika aktörer och områden. I huvudsak gäller
det konsekvenser för transportköpare och transportörer i
bidragsområdet, staten och utsläppen av växthusgaser. De totala
ekonomiska konsekvenserna för dessa aktörer sammanställs i tabell 6.
I alla förslag påverkas transportköpare och transportörer negativt och
staten och klimatet påverkas positivt genom minskat utbetalt
transportbidrag och lägre utsläpp av växthusgaser. Storleken på
effekterna skiljer sig dock mellan förslagen.
Tabell 6. Ekonomiska konsekvenser av förändrat transportbidrag för olika aktörer
(miljoner kronor)

Transportköpare
(ökade transportkostnader)

Transportörer
(minskade intäkter)

Staten
(minskat utbetalt
transportbidrag)

Klimat
(samhällsekonomiskt värde av
minskade utsläpp)

F1

F2

F3

F4

- 24

- 0,1

-9

- 18

-9

-5

-6

-4

+ 33

+5

+ 15

+ 22

+ 25

+ 15

+ 20

+9

Not: Minus indikerar negativ ekonomisk konsekvens (i form av ökade kostnader eller minskade
intäkter) och plus indikerar positiv ekonomisk konsekvens (i form av minskade kostnader eller
ökade intäkter).
Källa: Rambolls beräkningar av data från Tillväxtverket; Trafikverket ASEK 7.0.

Sammanlagt förväntas transportköpare i området som konsekvens av
tre av förslagen (F1, F3 och F4) få ökade totala årliga
transportkostnader med 9–24 miljoner kronor (0,7–2%). I F2 blir
konsekvenserna endast marginella. Transportköparna påverkas
negativt eftersom de får stå för en större del av transportkostnaden
när transportbidraget minskar för dieseldriven lastbilstransport som
utgör majoriteten av transporterna i området.
När dieseldrivna lastbilstransporter blir dyrare förväntas några
transportköpare byta till mer klimateffektiva transportsätt som blir
billigare. Den sammanlagda effekten av detta blir att transportörer
sammanlagt förväntas få minskade årsintäkter med mellan 4 och 9
miljoner. Detta står direkt i proportion till hur transportarbetet
förändras. Lastbilstransportörer som använder standarddiesel får
minskade intäkter då transportarbetet minskar, och transportörer
som använder andra mer klimateffektiva transportsätt får ökade
intäkter då transportarbetet ökar.
Staten förväntas få lägre utgifter för årligt transportbidrag på mellan 5
och 33 miljoner kronor beroende på förslag. Förändringen beror på
förändrade bidragsnivåer och transportsättens förändrade
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transportarbete. De årliga utsläppen av växthusgaser förväntas minska
med cirka 1 000 till 4 000 ton CO2-ekvivalenter till följd av
överflyttning från dieseldrivna lastbilstransporter till mer
klimateffektiva transportalternativ. Det samhällsekonomiska värdet
(vinsten) av de minskade utsläppen uppskattas till mellan 9 och 25
miljoner kronor.
Det är svårt att ge tydligt svar på vad den samhällsekonomiska
nettoeffekten av de olika förslagen blir eftersom detta bland annat
skulle kräva antaganden om transportköparnas och transportörernas
vinstmarginaler, istället för endast kostnader respektive intäkter.

Transportarbete flyttas från diesellastbilar till mer klimateffektiva
transportsätt
Förslagen innebär att transportköpare får ökade kostnader för att
köpa transporter med diesellastbilar och minskade kostnader för att
köpa mer klimateffektiva transporter. Det ger transportköparna
incitament till överflyttning mellan transportsätt. Men ökade
incitament leder inte direkt till att alla transportköpare byter
transportsätt. Vissa typer av gods kräver lastbilstransport och
tillgången till mer klimateffektiv transport är i många fall begränsad i
bidragsområdet. I det här kapitlet presenteras vår uppskattning av den
förväntade mängden överflyttat transportarbete (tonkilometer) från
dieseldrivna lastbilstransporter till mer klimateffektiva transportsätt
till följd av de fyra förslagen.
Störst överflyttningen sker med förslag 1 (F1) se figur 11. Detta
eftersom F1 är det förslag som innehåller störst förändring av
bidragsnivåer. Det årliga transportarbetet med dieseldriven lastbil
förväntas minska med 33 miljoner tonkilometer, vilket ändå endast är
3 procent av transportarbetet.27 Av dessa förväntas 12 miljoner
tonkilometer (1%) resultera i en minskning i totalt transportarbete,
det vill säga transportarbete som inte blir av. Samtidigt flyttas 13
miljoner tonkilometer till lastbilar med fossilfria drivmedel och 6
miljoner tonkilometer till kombitransport. Överflyttning från
dieseldriven lastbil till renodlad järnvägs- och sjötransport är mycket
liten. Effekterna går åt samma håll i övriga förslag, även om storleken
på effekterna blir lägre.

27

Beräkningen av överflyttningen till lastbilstransporter med fossilfritt drivmedel utgår från att
tillräcklig mängd fossilfritt drivmedel finns tillgängligt för att möta efterfrågan. Det är
troligtvis ett rimligt antagande för dessa begränsade mängder, men tillgången kommer inte
kunna möta hur stor efterfrågan som helst. Vidare utgår beräkningen från att genomsnittlig
transportlängd är 775 km, vilket baseras på Tillväxtverkets beräkningar.
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Figur 11. Förväntad överflyttning från dieseldrivna lastbilstransporter till mer
klimateffektiva transportsätt till följd av de olika förslagen
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Källa: Rambolls beräkningar av data från Tillväxtverket.

Överflyttning från dieseldrivna lastbilstransporter till andra
transportsätt beror bland annat på 1) hur mycket
transportkostnaderna ändras, 2) transportköparnas känslighet för
kostnadsförändringar (priskänslighet) och 3) hur nära substitut som
transportköparna anser att olika transportsätt är. Information om de
två senare faktorerna fås från en enkätundersökning som
Tillväxtverket skickade ut under hösten 2020 till mottagare av
transportbidrag. Totalt 261 transportköpare svarade på enkäten. De
enkätfrågor som vi utgår ifrån i analysen är:
•
•

Hur skulle en prisökning med 10% för dieseldrivna
lastbilstransporter förändra er totala volym långväga
dieseldrivna lastbilstransport?28
Vad hade hänt med den minskade volymen av dieseldrivna
lastbilstransporter?

Den första frågan fångar transportköparnas priskänslighet för
dieseldrivna lastbilstransporter. Svaren presenteras i figur 12.
Majoriteten, eller 66 procent, av transportköparna är inte priskänsliga
mot en 10 procents ökning i priset för dieseldrivna lastbilstransporter.
Det indikerar att de skulle fortsätta använda samma transportsätt
trots en ökning i transportkostnader. Bland resterande företag skulle

28

Detta är en vanligt förekommande enkätfråga för att samla in data för att uppskatta så kallade

priselasticiteter som mäter priskänslighet. Metoden används bland annat av
konkurrensmyndigheter för att förstå konkurrenssituationen på en marknad. I Tillväxtverkets
enkät gjordes en avvägning mellan att samla in mycket så detaljerad information som möjligt och
att ha så enkla enkätfrågor som möjligt för att säkerställa tillräckligt många enkätsvar.

47

Ingen transport

19 procent minska sina volymer med upp till 10 procent och 15
procent skulle minska sina volymer med mer än 10 procent.
Figur 12. Svar på enkätfrågan: ”Hur skulle en prisökning med 10% för dieseldrivna
lastbilstransporter förändra er totala volym med långväga dieseldrivna
lastbilstransporter?”

Andel
80%

66%

60%
40%

20%

10%

9%

7%

2%

6%

0%
Ingen förändring 0-5% minskad
volym

5-10% minskad 10-15% minskad 15-20% minskad Mer än 20%
volym
volym
volym
minskad volym

Not: Figuren baseras på svar från 252 transportköpare. I figuren ingår inte svar från
transportköpare som inte använder dieseldrivna lastbilstransporter för långväga transporter.
Källa: Rambolls bearbetning av data från Tillväxtverket.

Baserat på resultaten från enkätstudien kan den genomsnittliga
priselasticiteten, vilket är ett mått på priskänslighet, beräknas till 0,33.29 Det innebär att det totala transportarbetet med
diesellastbilstransporter skulle minska med i genomsnitt 3,3 procent
till följd av en prisökning med 10 procent. Priselasticiteten ligger i linje
med Transportstyrelsens litteraturstudie om priselasticiteter för vägoch järnvägstransporter och är lägre än för många andra typer av
produkter.30 Det innebär att vi har information om hur mycket
transportarbetet med dieseldriven lastbilstransport kan förväntas
minska när transportkostnaden ökar relativt andra transportsätt.31
Ramboll har i en studie32 för Trafikverket tidigare uppskattat
priselasticiteter för godstransport på järnväg med hjälp av data och
metodstöd från Trafikverket. Den viktade genomsnittliga
priselasticiteten för järnvägstrafik var -0,43. Det är något högre än den
priselasticitet som vi uppskattar för lastbilstransporter i denna studie.
Det är i linje med det faktum att transportköpare som väljer att
29

Se bilaga 2 för förklaring och beräkning av priselasticitet.

Transportstyrelsen (2017) Väg eller järnväg vid transporter av gods – vad säger litteraturen, s.
29–31.
30

Vi utgår i analysen från att transportköpare ändrar sitt beteende på samma sätt vid faktiska
förändringar i transportkostnader som vid relativa förändringar i mellan transportsättens
transportkostnader. Det betyder att vi utgår från att transportköpare reagerar på samma sätt om
kostnaden för dieseldriven lastbilstransport ökar med 10 procent och kostnaden för
järnvägstransport är konstant som om kostnaden för dieseldriven lastbilstransport ökar och
kostnaden för järnvägstransport minskar på ett sådant sätt att den relativa kostnadsnivån
förändrats med 10 procent. Det är ett förenklande antagande som är nödvändigt för att
genomföra analysen med tillgängligt dataunderlag.
31

Ramboll (2020) Kommersiell riskanalys av ETMS – Påverkan på branschaktörer och deras
kunder av ERTMS-införandet i Sverige.
32
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använda järnvägstransporter generellt är mer priskänsliga (de väljer
järnväg för att priset är lägre).
Svaren på den andra frågan indikerar hur det minskade
transportarbetet med dieseldriven lastbil kan förväntas flyttas till
andra transportsätt, det vill säga hur nära substitut de olika
transportsätten är. Detta presenteras i figur 13 och inkluderar endast
svaren från de transportköpare som i den förra frågan svarade att en
prisökning i diesellastbilstransporter skulle leda till minskad volym
(34% av företagen).
Enligt svaren skulle totalt 62 procent av den minskade volymen som
transporteras med diesellastbil flyttas över till andra transportsätt och
38 procent av volymerna skulle inte skickas alls. Transportköparna
anser att lastbilstransporter med fossilfria drivmedel är det
huvudsakliga substitutet till diesellastbilstransporter, där 39 procent
av de minskade volymerna skulle flyttas över till lastbilstransporter
med fossilria drivmedel. Resultatet understryker betydelsen av dels ett
väl utbyggt nätverk av tankstationer för fossilfria drivmedel, dels att
fossilfria drivmedel alltid finns att tanka vid dessa tankstationer. Detta
är antagligen nödvändigt för att möjliggöra omställning från
fossildrivna till fossilfria transporter i bidragsområdet.
Figur 13. Svar på enkätfrågan ”Vad hade hänt med den minskade volymen av
dieseldrivna lastbilstransporter?”
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Not: Figuren baseras endast på enkätsvar från de transportköpare som svarade att en höjning i pris
med 10% på dieseldrivna lastbilstransporter skulle leda till volymförändring. Det vill säga, de
transportköpare som på tidigare frågan svarade ”Ingen förändring” ingår inte i denna figur. Det
gäller totalt 85 av 252 transportköpare som svarade på enkäten.
Källa: Rambolls beräkningar av data från Tillväxtverkets enkät till transportköpare.

Utifrån priselasticiteten för diesellastbilstransporter och svaren från
enkätfrågan i figur 13 kan vi beräkna transportsättens
korspriselasticiteter. Korspriselasticiteter mäter hur stor volym som
flyttas till exempelvis järnvägstransport om priset på dieseldriven
lastbilstransport går upp och är direkt proportionerlig till enkätsvaren
i figur 13.
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Den hade inte
skickats alls

Korspriselasticiteterna presenteras i tabell 7Tabell .
Tabell 7. Pris- och korspriselasticiteter för olika transportsätt

Till / från
Från lastbil (standarddiesel)

Pris- &
korspriselasticiteter
-0,33

Till lastbil (fossilfri)

0,13

Till kombi (väg-järnväg)

0,05

Till kombi/intermodal (väg-sjö)

0,01

Till järnväg

0,01

Till sjö

0,004

Ingen transport

0,12

Not: Korspriselasticiteterna beräknas genom att multiplicera priselasticiteten för dieseldrivna
lastbilstransporter med andelen transportköpare som anger att de istället skulle transportera de
minskade volymerna med respektive transportsätt.
Källa: Rambolls beräkningar av data från Tillväxtverket.

Med hjälp av uppskattade korspriselasticiteter beräknar vi hur stor
andel som flyttas från dieseldriven lastbilstransport till andra
transportsätt när transportkostnaden för dieseldriven
lastbilstransport ökar jämfört med andra transportsätt. Mer detaljerad
beskrivning av ändrade kostnader för transporter och beräkningarna
av överflyttning av transportarbete finns i bilaga 3 och 4.

CO2-utsläppen minskar
Ramboll bedömer att koldioxidutsläppen från de transporter som
2019 fick transportbidrag uppgick till knappt 150 000 ton CO2ekvivalenter per år. Det motsvarar knappt 5 procent av de årliga
utsläppen från tunga lastbilar i hela Sverige.33 Av de totala utsläppen
från transporter med transportbidrag står vägtransport (lastbilar) för
drygt 90 procent av utsläppen.
Ändrat transportbidrag enligt Tillväxtverkets fyra förslag skulle bidra
till cirka 1 till 2 procent minskade årliga utsläpp (beroende på förslag)
från transporter som får transportbidrag, se figur 14Figur . Det
motsvarar en minskning av årliga utsläpp med cirka 1 000 till 4 000
ton CO2-ekvivalenter. De minskade utsläppen kommer från minskat
transportarbete med dieseldriven lastbil och ökat transportarbete
med järnvägs-, sjö- och kombitransporter samt lastbilstransporter
med fossilfritt drivmedel, jämfört med baslinjescenariot.

Tunga lastbilar i hela Sverige släppte ut drygt 3 200 tusen ton CO2-ekvivalenter år 2019 enligt
Naturvårdsverket statistik för Utsläpp av växthusgaser från inrikes transport.
33
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För beräkningen använder vi data över utsläpp per tonkilometer från
Trafikanalys, Energimyndigheten och European Chemical Transport
Association.
För närmare beskrivning av beräkningarna se bilaga 5.
Figur 14. Minskning i CO2-ekvivalenter (tusen ton) till följd av ändrat transportbidrag

-1,4

Källa: Rambolls beräkningar av Tillväxtverkets data.
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Utsläppsminskningen skulle medföra en samhällsekonomisk nytta till
årligt värde om 9 till 25 miljoner kronor, se tabell 8. Det bygger på en
marginalkostnad på 7 kronor per kilogram CO2, vilket är vad
Trafikverket rekommenderar för samhällsekonomiska beräkningar.34
Tabell 8. Samhällsekonomisk nytta av minskade CO2-utsläpp

Förändring CO2-utsläpp
(tusen ton)

Samhällsekonomiskt
värde

F1

F2

F3

F4

-3,6

-2,2

-2,9

-1,4

-25

-15

-20

-9

(miljoner kronor)
Källa: Rambolls beräkningar av Tillväxtverkets data; Trafikverket (2020b) ASEK 7.0.

Transportköpare får ökade kostnader
Förslagen till förändrat transportbidrag innebär att transportköparna
får lägre bidrag för diesellastbilstransporter jämfört med transporter
med mer klimateffektiva alternativ. Lägre bidrag innebär ökade totala
kostnader (för transporter som är berättigade transportbidrag),
särskilt för de transportköpare som inte kan ställa om till andra
transportsätt. För tre av fyra förslag (F1, F2 och F3) ökar bidragen för
mer klimateffektiva transporter, vilket minskar de totala
transportkostnaderna. Sammantaget leder dock förändringarna till
ökning av transportkostnader för transportköparna, trots att det totala
transportarbetet minskar något.
Transportköparnas totala årliga kostnader för transporter som är
berättigade transportbidrag förväntas öka med mellan 9 och 24
miljoner kronor (0,7–2%) till följd av tre av förslagen, se tabell 9.
Störst ökning sker i förslag 1. I förslag 2 är effekten på
transportkostnader marginell, eftersom de motverkande effekterna,
minskat bidrag till diesellastbilstransporter och ökat bidrag till mer
klimateffektiva transportsätt, tar ut varandra.

34

Trafikverket (2020b) Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för
transportsektorn: ASEK 7.0.
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Tabell 9. Transportköparnas ändrade transportkostnader (miljoner kronor) per
transportsätt och förslag

Lastbil
Lastbil
Förslag (standarddie
sel)

(fossilfri)

Sjö

Järnväg Kombi

Total

Total
(%)

F1

+22

+6

-0,9

-0,5

-3,5

+24

+2,0%

F2

+9

+4

-1

-0,9

-11

+0,1

+0,01%

F3

+16

+5

-1

-0,7

-10

+9

+0,7%

F4

+14

+3

+0,1

+0,4

+1,3

+18

+1,5%

Not: Tabellen visar transportköparnas ändrade kostnader. Plustecken innebär ökade kostnader
(negativ påverkan), minustecken innebär minskade kostnader (positiv påverkan).
Källa: Rambolls beräkningar med Tillväxtverkets data.

Individuella transportköpare kommer påverkas olika beroende på
deras förutsättningar att ställa om. De transportköpare som
framförallt bedöms kunna påverkas positivt av ett förändrat
transportbidrag är företag som:
a) redan använder transporter med fossilfria drivmedel eller
andra mer klimateffektiva transportsätt,
b) har stora transportvolymer och god möjlighet att påverka
transportleverantörer (till exempel gällande val av drivmedel
och transportsätt),
c) är belägna vid kusten med större tillgång till infrastruktur för
fossilfria drivmedel och transport på järnväg (till exempel
kombiterminaler),
d) är belägna i större orter med stort transportutbud,
e) har sin huvudsakliga marknad i orter längs med de större
godsstråken,
f) tillverkar varor som lämpar sig för transport med alternativa
drivmedel (i synnerhet stora volymer av varor med lågt värde
och med liten tidskänslighet),
g) har kunder med betalningsvilja för miljö och hållbarhet.
Transportköpare som uppfyller få eller inga av dessa kriterier bedöms
ha sämre möjligheter att ställa om till transporter med fossilfria
drivmedel eller alternativa transportsätt och missgynnas därför av en
förändring av transportbidraget. Det gäller framförallt mindre företag
samt företag belägna på mindre, avlägsna orter. Det är dock viktigt att
komma ihåg att majoriteten av det totala utbetalda bidragsbeloppet
går till företag i större orter längs kusten, som har relativt bra tillgång
till alternativa transportsätt respektive fossilfria drivmedel, se figur
15. Det gör att de negativa effekterna för transportköpare mildras.
Enligt intervjuer har mindre företag sämre eller inga förutsättningar
att påverka vilka transportsätt som transportörerna använder.
Eftersom transportbidraget huvudsakligen går till mindre företag kan
det innebära att en stor del av transportbidragets mottagare kommer
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ha svårigheter att ställa om transporterna till mer klimateffektiva
alternativ. Det är också en anledning till att överflyttning av
transportarbete förväntas bli relativt begränsad.
Figur 15. Fördelning av transportbidrag per kommun, samt antal bidragsmottagare per
kommun

Not: Siffrorna inom parentes visar antalet företag som har mottagit transportbidrag under 2018
och 2019 i respektive kommun
Källa: Rambolls bearbetning av Tillväxtverkets data.

Transportörer får minskade intäkter
Ett förändrat transportbidrag förväntas resultera i minskade totala
årsintäkter för transportörer med sammanlagt mellan 4 och 9 miljoner
kronor beroende på förslag, se tabell 10.
Transportörer av dieseldrivna lastbilstransporter drabbas hårdast och
får minskade årsintäkter med sammanlagt 10 till 27 miljoner kronor
till följd av minskade volymer. Transportörer som använder andra
transportsätt, fossilfria drivmedel eller kombitransporter får ökade
årsintäkter med sammanlagt 6 till 17 miljoner kronor till följd av
ökade volymer.
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Tabell 10. Transportörernas ändrade intäkter (miljoner kronor) per transportsätt och
förslag

Förslag

Lastbil

Lastbil

(standarddiesel) (fossilfri)

Sjö

Järnväg

Kombi

Total

F1

-27

+10

+0,4

+2

+5

-9

F2

-16

+6

+0,3

+1

+4

-5

F3

-21

+8

+0,3

+1

+5

-6

F4

-10

+4

+0,2

+0,6

+2

-4

Not: Tabellen visar transportörernas ändrade intäkter. Plustecken innebär ökade intäkter (positiv
påverkan), minustecken innebär minskade intäkter (negativ påverkan).
Källa: Rambolls beräkningar av Tillväxtverkets data.

De transportörer som framförallt gynnas av ett förändrat
transportbidrag är de som redan idag bedriver, eller har goda
möjligheter till att ställa om till transporter med fossilfria drivmedel
eller alternativa transportsätt. Det gäller framförallt transportörer
involverade i kombitransportupplägg, större transportörer och
transportörer belägna i större orter vid kusten.
De transportörer som missgynnas mest av ett förändrat
transportbidrag är transportörer som själva, eller vars kunder, har
dåliga förutsättningar att ställa om till transporter med fossilfria
drivmedel eller alternativa transportsätt. Det gäller framförallt
transportörer som enbart bedriver åkeriverksamhet, mindre
transportörer och transportörer på mindre orter inåt landet.

Totalt utbetalt transportbidrag minskar
Förslagen till förändrat transportbidrag förväntas leda till att
transporter skiftas från dieseldrivna lastbilstransporter till alternativa
transportsätt och lastbilstransporter med fossilfria drivmedel. Till följd
av volymförändringar kommer följaktligen statens offentliga utgifter i
form av utbetalt transportbidrag minska.
Med förslag 1, 2 och 3 förväntas en ökning i de totala utbetalda
bidragen till fossilfria lastbilstransporter samt järnvägs-, sjö- och
kombitransporter och en minskning i bidragen till dieseldrivna
lastbilstransporter, jämfört med baslinjescenariot. Med förslag 4 sker
endast en minskning i bidragsnivå till dieseldrivna lastbilstransporter.
Majoriteten transportköparna kommer däremot att fortsätta använda
dieseldrivna lastbilstransporter. Dels på grund av att tillgången till
fossilfria drivmedel och andra transportslag är begränsad, dels på
grund av att möjligheten att transportera vissa gods genom alternativa
transportslag inte alltid är bra. Till följd av de volymförflyttningar som
presenterades i tidigare avsnitt kommer de offentliga utgifterna i form
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av utbetalt transportbidrag att minska, se figur 15. Störst minskning
sker med förslag 1, eller minskning i utbetalt årligt transportbidrag
med 33 miljoner kronor (7%) jämfört med baslinjescenariot. Lägst
skillnad sker i förslag 2 (F2) där det utbetalda årliga transportbidraget
blir 5 miljoner lägre (1%) jämfört med baslinjescenariot.
Figur 16. Minskade offentliga utgifter (utbetalt transportbidrag) till följd av ett
förändrat transportbidrag
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Källa: Rambolls beräkningar av Tillväxtverkets data.

Administrativa bördan ökar för transportköpare och Tillväxtverket
Förslagen till förändrat transportbidrag förväntas leda till ökad
administrativ börda för transportköpare, transportörer och i viss mån
för Tillväxtverket. För transportköpare beror det framförallt på att de
förväntas behöva uppge mer detaljerade uppgifter om deras
transporter jämfört med i baslinjescenariot. Exempelvis gällande vilka
sorts transportsätt och drivmedel som använts för transporterna.
Ansökningsprocessen som transportköpare genomgår för att ansöka
om transportbidrag idag sker genom Tillväxtverkets webbtjänst. De
transportspecifika uppgifter som krävs vid ansökan om
transportbidrag gäller främst transporternas kostnad och volym.
Information om transporternas utförande beskrivs endast på en
övergripande nivå (huvudsakligt transportsätt).
Enligt intervjuer med transportköpare är de mest tidskrävande
momenten vid ansökan idag att identifiera vilka transporter som är
bidragsberättigade, samt att för dessa transporter identifiera fakturor,
transportkostnad och transportvolym. Den administrativa bördan
skiljer sig mellan transportköpare. Enligt intervjuer ligger
tidsåtgången för ansökan mellan cirka en timme till en vecka per
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halvår. Det beror sannolikt delvis på transportköparnas
transportmängd, men även på vilken service som företagen erbjuds av
transportörer (hur mycket information om transporterna de får
tillgång till). Vissa transportköpare uppger i intervjuer att
transportörer skickar ut färdiga underlag för bidragsberättigade
transporter, vilket minskar den administrativa bördan för
transportköpare.
Samtliga transportköpare som intervjuats uppger att de inte har
tillgång till uppgifter om vilka drivmedel eller transportslag som
används för deras transporter. Flera transportköpare anger att det är
(och kommer fortsätta bli) svårt att få tillgång till denna sorts
uppgifter från transportörer. Framförallt på grund av att de själva,
både större och mindre företag, inte har möjlighet att påverka vilka
uppgifter som transportörerna redovisar. Intervjuerna tyder på att
transportköpare i dagsläget inte har till denna typ av information, och
att det skulle krävas en mer omfattande involvering av
transportörerna i ansökningsprocessen för att få tillgång till
informationen.
Enligt några transportörer som bedriver lastbilstransport finns goda
möjligheter att rapportera vilket drivmedel som används, men enbart
på en övergripande nivå för hela verksamheten och inte för enskilda
transportsträckor. Transportörer som bedriver mer varierande
transportupplägg beskriver att det blir svårt att rapportera vilket
transportsätt som används för specifika transporter. Vissa
transportörer uppger att det finns möjlighet att ta fram mer detaljerad
information om transportslag och drivmedel som använts för specifika
sträckor, men att det skulle medföra ökade kostnader för
transportköparna. Transportörer kan alltså väntas få en ökad
administrativ börda för att tillhandahålla de efterfrågade uppgifterna,
men har möjlighet att kompensera för detta genom att höja priserna
gentemot kund. Därför bedömer vi att effekten på transportörer blir
begränsad.
En kvantitativ bedömning av hur en förändring av transportbidraget
skulle påverka bidragsmottagares administrativa börda bedöms inte
vara möjlig att genomföra utan ett konkret förslag på hur
ansökningsprocessen kan komma att se ut.
Tillväxtverket kommer också få ökad administrativ börda.
Tillväxtverket uppger att de föreslagna förändringarna i
transportbidraget initialt kommer att kräva en betydligt större
tidsåtgång för granskning av ansökningar. Tillväxtverkets preliminära
plan är att ha en omfattande granskning de första åren för att sedan
övergå till stickprovskontroller. Det finns dock inga uppskattningar om
faktisk ökning i tidsåtgång att tillgå.
Förslagen kommer också innebära att Tillväxtverkets tekniska
stödsystem behöver utvecklas. Detta är redan i planeringsstadiet och
Tillväxtverket uppger att vidareutvecklingen av sådant stödsystem till
följd av förslagen bör kunna arbetas in i det övriga utvecklingsarbetet.
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Sammanfattning och rekommendationer av kartläggning
och konsekvensutredning
Inom ramen för uppdraget har Tillväxtverket tagit fram fyra
preliminära förslag som utgår från en bonus/malus-systematik genom
att minska bidrag för transporter med dieseldrivna lastbilar och öka
bidrag för mer klimateffektiva transporter. Det skapar en
differentiering av bidragsnivån per transportsätt, se tabell 11 Tabell .
Förändrade bidragsnivåer ska skapa incitament för transportköpare
och transportörer att ställa om till mer klimateffektiva transporter.
Tabell 11. Tillväxtverkets fyra förslag till nytt transportbidrag – procentuell förändring
av transportbidraget

Transportsätt

F1

F2

F3

F4

-20%

-10%

-15%

-10%

-10%

-5%

-7,5%

-5%

Klimateffektiv
lastbilstransport, transport
med järnväg, sjö

+5%

+5%

+5%

-

Kombitransport/intermodala
transporter

+5%

+10%

+10%

-

Diesellastbilstransport
(kommuner med god tillgång till
alternativa transportsätt)

Diesellastbilstransport
(kommuner med dålig tillgång till
alternativa transportsätt)

Källa: Tillväxtverket.

Ramboll har fått i uppdrag av Tillväxtverket att genomföra en
kartläggning och konsekvensanalys av minskad klimatpåverkan från
vart och ett av de fyra förslagen. Vår analys visar att majoriteten av
transporterna som är berättigade till transportbidrag idag sker med
dieseldriven lastbilstransport. Vi uppskattar att transporterna som får
transportbidrag idag släpper ut knappt 150 000 ton CO2ekvivalenter35. Det motsvarar knappt 5 procent av utsläppen för tunga
lastbilstransporter i hela Sverige.
Tillväxtverkets preliminära förslag till förändrat transportbidrag ger
transportköpare ökade incitament att använda mer klimateffektiv
transport. Detta eftersom transportköpares kostnad för
diesellastbilstransport blir mellan 2–6 procent dyrare jämfört med
dagens nivå beroende på vilket av förslagen som väljs. Samtidigt blir
kostnaden för mer klimateffektiv alternativ upp till 4 procent lägre.

I den här rapporten mäts utsläpp av växthusgaser alltid i CO 2-ekvivalenter även om det ofta
benämns som CO2- eller koldioxidutsläpp.
35
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Förslagen påverkar olika aktörer och områden. Främst
transportköpare och transportörer i bidragsområdet, staten och
utsläppen av växthusgaser. De totala ekonomiska konsekvenserna för
aktörerna sammanställs i tabell 12 och beskrivs sedan i korthet.
Tabell 12. Ekonomiska konsekvenser av förändrat transportbidrag för olika aktörer
(miljoner kronor)

Transportköpare
(ökade transportkostnader)

Transportörer
(minskade intäkter)

Staten
(minskat utbetalt
transportbidrag)

Klimat
(samhällsekonomiskt värde av
minskade utsläpp)

F1

F2

F3

F4

- 24

- 0,1

-9

- 18

-9

-5

-6

-4

+ 33

+5

+ 15

+ 22

+ 25

+ 15

+ 20

+9

Not: Minus indikerar negativ ekonomisk konsekvens (i form av ökade kostnader eller minskade
intäkter) och plus indikerar positiv ekonomisk konsekvens (i form av minskade kostnader eller
ökade intäkter).
Källa: Rambolls beräkningar av data från Tillväxtverket; Trafikverket ASEK 7.0.

Vi uppskattar att förslagen, och därmed de förändrade
kostnadsnivåerna, skulle leda till att det årliga transportarbetet med
diesellastbil minskar med cirka 10–30 miljoner tonkilometer (1–3%)
beroende på vilket av förslagen som väljs. Ungefär 60 procent av
minskningen skulle flyttas till mer klimateffektiva transporter,
framförallt lastbil med fossilfria drivmedel och kombitransport (lastbil
och järnväg). Resterande 40 procent är transportarbete som inte
längre skulle utföras på grund av kostnadsökningen. Sammantaget
skulle det innebära att de årliga CO2-utsläppen från transporter med
transportbidrag minskar med cirka 1 000 till 4000 ton (1–2%).
Utsläppsminskningen skulle ha ett samhällsekonomiskt värde om
cirka 9–25 miljoner kronor per år.
Tillgänglig infrastruktur för alternativa transportsätt begränsar i
praktiken hur mycket dieseldrivna lastbilstransporter som kan flyttas
till mer klimateffektiva transporter. Överflyttningen skulle kunna vara
större med bättre tillgång till tankstationer med pålitligt utbud av
fossilfria drivmedel samt bättre tillgång till järnvägsinfrastruktur och
flexiblare krav från kunder som accepterar kombitransporters längre
ledtider.
Transportköpare som efter förändringen köper dieseldrivna
lastbilstransporter kommer få ökade kostnader. Vissa företag, i
synnerhet små företag i inlandet, kommer ha svårt att undvika detta
eftersom de har begränsad tillgång till mer klimateffektiva
transportsätt och har mindre möjlighet att påverka transportörers val
av transportsätt. Samtidigt kommer transportköpare som efter
förändringen köper transporter som är mer klimateffektiva, få
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minskade kostnader. Det berör transportköpare som före
förändringen använde klimateffektiva transporter, men också
transportköpare som skiftar från dieseldrivna lastbilstransporter.
Främst större företag vid kusten förväntas köpa sådana transporter.
Förslag 2 (F2) förväntas endast ha marginella effekter för totala
transportkostnaderna för alla transportköpare. Övriga tre förslag
förväntas öka de totala årliga transportkostnaderna med mellan 9–24
miljoner kronor (0,7–2%) beroende på förslag.
Transportörer kommer uppleva viss minskad efterfrågan på
dieseldrivna lastbilstransporter och viss ökad efterfrågan på mer
klimateffektiva transporter som följd av förslagen. Samtidigt kommer
transportörer som fortsatt erbjuder dieseldrivna lastbilstransporter få
lägre intäkter och transportörer som erbjuder transporter som är mer
klimateffektiva få högre intäkter. Sammantaget förväntas
transportörer få minskade årsintäkter om totalt 4–9 miljoner kronor
beroende på förslag.
Förslagen förväntas leda till att den totala mängden årligt utbetalt
transportbidrag minskar med 5–33 miljoner kronor (1–7%) beroende
på förslag. Det innebär minskade offentliga utgifter. Det innebär också
att mindre stöd betalas ut till näringslivet i bidragsområdet, vilket kan
påverka bidragsområdets ekonomiska utveckling negativt.
Den administrativa bördan kommer öka för transportköpare,
transportörer och i viss mån för Tillväxtverket. Detta eftersom mer
detaljerad information om transportsätt behöver rapporteras in för att
ligga till grund för de olika bidragssatserna, vilket ställer krav på alla
aktörer att ta fram, rapportera och granska informationen.
Transportörer kommer troligen föra över delar av kostnaden, som den
ökade administrationen innebär, till transportköpare i form av högre
priser.
Om transportbidraget ska förändras kan bara ett förslag väljas. Frågan
är då vilket förslag.
•

•

Förslag 1 är mest attraktivt med utgångspunkten att uppnå så
stor utsläppsminskning som möjligt. Men förslag 1 leder också
till störst negativ totaleffekt för transportköpare och
transportörer, mycket på grund av den generella minskningen
av utbetalt transportbidrag. Förslagets negativa effekter kan
dock mildras genom att höja bidraget för mer klimateffektiva
transportsätt ännu mer, vilket också kan göra förslaget
budgetneutralt. Detta skulle också öka incitamenten till
omställning ytterligare.
Förslag 2 å andra sidan är nästintill budgetneutralt med
begränsade negativa effekter för transportköpare och
transportörer. Men i förslag 2 blir istället utsläppsminskningen
lägre än i förslag 1. Förslag 2 visar att det går att minska
utsläppen samtidigt som den totala utbetalda mängden
transportbidrag hålls relativt konstant och den totala negativa
effekten på företagen minimeras.
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•

•

Förslag 3 är i stor utsträckning en medelväg mellan förslag 1
och 2. Förändringarna i bidragsnivå ligger mellan förslag 1 och
2, och så gör även effekterna. Större negativ effekt på
transportköpare och transportörer och större
utsläppsminskning än i förslag 2, men mindre än i förslag 1.
Mindre utbetalt bidrag än i förslag 2, men mer än i förslag 1.
Förslag 4 slår relativt hårt mot transportköpare och
transportörer, utan att åstadkomma stora
utsläppsminskningar. Detta eftersom bidraget för mer
klimateffektiva transportsätt inte ökas.

Alla fyra förslag har gemensamt att de förväntas minska det totala
utbetalda transportbidraget. Med en utgångspunkt att förslagen
istället ska vara budgetneutrala finns möjlighet att uppnå större
utsläppsminskningar utan stora negativa totaleffekter på
transportköpare och transportörer. Det skulle alltså gå att uppnå en
utsläppsminskning mer i linje med den i förslag 1 och ekonomiska
effekterna mer i linje med de i förslag 2 genom att utgå från förslag 1
men höja bidraget för mer klimateffektiva transportsätt. Ett sådant
förslag skulle kunna vara budgetneutralt.
Trots att alla förslagen förväntas leda till minskningar av utsläppen är
vår sammantagna bedömning att utsläppsminskningen är liten. Det
kommer krävas kraftfullare åtgärder än så för att Sverige ska nå målet
att minska transportsektorns utsläpp med 70 procent till 2030.
Mot bakgrund av detta lämnar Ramboll sex rekommendationer för att
åstadkomma så stor utsläppsminskning som möjligt med så liten
påverkan på näringslivet som möjligt.

61

Gör större förändringar i transportbidraget för att åstadkomma större effekt

1

Förändringarna i transportbidraget behöver vara större för att
åstadkomma större effekt. Viktigt är dock att beakta att stora
förändringar kan innebära stor påverkan på näringslivet i
bidragsområdet, även om näringslivet i viss och ökande mån själv
driver på omställningen.

5

Höj bonusdelen inom ramen för budgetneutrala förändringar

2

Alla fyra förslag har utrymme för högre bonusdel för mer
klimateffektiva transporter och kan ändå vara budgetneutrala. Det
skulle öka incitamenten till omställning och mildra de negativa
effekterna för näringslivet i bidragsområdet. På lång sikt skulle
bidraget kunna styras om med målet att endast ge bidrag till
transporter som bidrar till klimatomställningen, under förutsättning
att nödvändig infrastruktur för klimatomställning finns på plats i
bidragsområdet.

Överväg olika bidragsnivåer för inblandning av fossilfria drivmedel

3

Enligt förslagen ges den högre bidragsnivån endast för rent fossilfria
drivmedel.36 Men inblandning kan i många fall vara den bästa
möjligheten att öka användningen av fossilfria drivmedel. Bonusdelen
skulle kunna ta hänsyn till graden av inblandning, så länge den är
högre än reduktionspliktens kräver. Den ökade administrativa bördan
som följd av en sådan utformning bör dock beaktas.

Förankra föreslagna förändringar med berörda aktörer

4

Transportbidraget är viktigt för många företag i bidragsområdet.
Förslagen innebär att några aktörer gynnas och andra missgynnas. Det
är viktigt att Tillväxtverket lyssnar på synpunkter, säkerställer
förståelse för förändringen bland aktörer, och visar på de ekonomiska
möjligheterna vid omställning.

Säkerställ god tillgång till fossilfria drivmedel i bidragsområdet
Lastbilstransporter med fossilfria drivmedel har störst möjlighet att
ersätta dieseldrivna lastbilstransporter. Men tillgången till
tankstationer med pålitligt utbud av fossilfria drivmedel är begränsad,
framför allt i inlandet. Det begränsar möjligheterna till
klimatomställning. Tillgång till detta är en förutsättning för
omställning av transportsektorn i bidragsområdet.

Tillväxtverket har vid tidpunkt för denna slutrapport inte beslutat om andel fossilfria
drivmedel.
36
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5

Genomför kapacitetshöjande åtgärder på järnväg
Järnvägsnätet är inte utbyggt i Norrlands inland och en sådan
utbyggnad skulle troligtvis bli kostsam. Den järnvägsinfrastruktur som
finns och används vid kusten skulle dock behöva utökad kapacitet för
att möjliggöra stor överflyttning från väg till järnväg (och
kombitransport). Investeringar bör planeras och genomförs så snart
som möjligt givet de långa ledtiderna för investeringar i järnvägen.
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6

7. Diskussion
Transportbidraget är ett regionalpolitiskt företagsstöd som
grundar sig i att Sverige eftersträvar en befolkning och ett
fungerande näringsliv i hela landet. Transportbidraget är i
grunden ett stöd för att kompensera för kostnadsnackdelar som
beror på långa avstånd. Att transportera gods är emellertid
förknippat med klimatpåverkan.
Föreliggande diskussion tar därför sin utgångspunkt i
frågeställningen hur transportbidraget som stödform, utöver att
vara kostnadskompenserande, även kan bidra till så
klimateffektiva transporter som möjligt.
FN:s klimatpanel International Panel on Climat Change (IPCC)
kom med sin senaste rapport i augusti 2021. Rapporten slår fast
att det är mänsklig påverkan som har värmt upp temperaturen
på jorden. Förändringarna i temperaturökning saknar motstycke
många århundranden till många årtusenden tillbaka i tiden.
För att nå klimatmålen krävs en mängd åtgärder. Genom att
förändra transportbidraget enligt Tillväxtverkets förslag skapas
ett styrmedel för att främja överflyttningen av gods till mer
klimateffektiva transportslag. Likaså stärks signalvärdet av att
premiera klimateffektiva transporter.

Trävaruindustri

Med detta sagt är det en balansgång att introducera regler med
tillräckligt stort incitament så det skapar den förändring som
eftersträvas, i detta fall minskade koldioxidutsläpp. Samtidigt får det
inte bli så komplicerat att företag avstår från att söka transportbidrag,
därmed minskar sin konkurrenskraft och i stället väljer transporter
med högre klimatavtryck. I intervjuer framkom att små företag med
färre transporter har svårare att förhandla med transportföretagen,
jämfört med stora företag med många transporter.
Tillväxtverkets bedömning är att det är sannolikt att inget av förslagen
går att genomföra inom den befintliga Allmänna
gruppundantagsförordningen. För att det ska bli möjligt att
transportbidraget ska kunna ta klimathänsyn ser vi tre alternativ.
Antingen att Sverige föreslår en ändring i EU:s regelverk, begär ett
klargörande från Europeiska kommissionen eller notifierar
transportbidraget utanför den Allmänna
gruppundantagsförordningen.
Tillväxtverket förordar det första alternativet, en förändring av
regelverket37. Det behövs en öppning för att bidra till en omställning
till fossilfria transporter. EU:s taxonomi är ett exempel på hur EU tagit
flera steg för att bidra till omställningen.

37 För detaljer gällande EU:S regelverk se kapitel 4.
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I händelse av att den Allmänna gruppundantagsförordningen
revideras, förordar Tillväxtverket att vårt förslag 3 för klimateffektiva
transporter genomförs i första hand. I andra hand föreslår vi förslag 1.
Referensgruppen har främst betonat att säkerställa tillgången av
klimateffektiva transporter och att den administrativa bördan inte
ökar. Tillväxtverket bedömer att genom att föreslå kombitransporter
och klimateffektiva lastbilstransporter säkras tillgången i
bidragsområdet. Kontakten med Luleå Tekniska Universitet förstärker
bilden av att det kvarstår vissa trösklar när det gäller tillgång till
transportunderlag. Tillväxtverket lägger stor vikt vid att
transportköparna får tillgång till underlag från transportörer och
speditörer. Myndigheten måste vid en eventuell förändring av
transportbidraget specificera vilka uppgifter som behöver samlas in.
Fordonsindustrin arbetar intensivt när det gäller utveckling för att
minska koldioxidutsläpp men det tar tid innan teknik och infrastruktur
är spridd i hela Sverige. Initialt medför det ofta höga
investeringskostnader, men sett till samhällsekonomiska värden över
tid lönar sig investeringar och förändringar som syftar till reducering
av koldioxidutsläpp.
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Bilaga 1 Förteckning över referensgrupp

AB GK Door
AB Nyckelbryggerier
ACX Logistics AB
Baseco Golv AB
Bergs Express i Svenstavik AB
DB Schenker AB
Energimyndigheten
Företagarna region Jämtland Härjedalen och Västernorrland
Företagarna region Norrbotten
Gäddede Elektronik AB, GELAB
Handelskammaren Mittsverige
Komatsu Forest AB
Lincargo AB
Naturvårdsverket
Rototilt Group AB
Rödins Trä AB
Sandahlsbolagen Sweden AB
Skogsindustrierna
SoliferPolar AB
Stenvalls Trä AB
Svensk Sjöfart
Sveriges Åkeriföretag Norr, SÅ
Sågab
Tågföretagen
Wedo Systems Gargnäs AB
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Bilaga 2 Beräkning av priselasticitet för
lastbilstransporter
Baserat på information från Tillväxtverkets enkätundersökning (fråga
11) beräknar vi att den genomsnittliga transportkostnadselasticiteten
(priselasticiteten) för dieseldrivna lastbilstransporter är -0,33, se Tabell
1. .
Tabell 1. Svar på enkätfrågan ”Prisökning på dieseldrivna lastbilstransporter leder till…”

Antal Andel Priselasticitet
Ingen förändring
0–5% minskad volym med dieseldrivna
lastbilstransporter
5–10% minskad volym med dieseldrivna
lastbilstransporter
10–15% minskad volym med dieseldrivna
lastbilstransporter
15–20% minskad volym med dieseldrivna
lastbilstransporter
Mer än 20% minskad volym med dieseldrivna
lastbilstransporter

167

66%

0.00

26

10%

0.03

22

9%

0.07

18

7%

-0.09

5

2%

-0.03

14

6%

-0.11

Genomsnitt -0.33
Källa: Rambolls beräkningar av Tillväxtverkets data.

Beräkningen av den viktade transportkostnadselasticiteten sker
genom följande ekvation:
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡 =

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚
10%

* Andel företag

Därefter summeras samtliga viktade priselasticiteter ihop för att få
fram den genomsnittliga transportkostnadselasticiteten. Andelen
transportköpare som inte använder långväga diesellastbilstransporter
exkluderas från beräkningen.
Lastbil
F1
F2
F3
F4

Lastbil

(standarddiesel) (fossilfri)
+6%
-2%
+3%
-2%
+5%
+3%

-2%
0%

Sjö

Järnväg

Kombi

-2%
-2%

-2%
-2%

-2%
-2%

-2%
0%

-2%
0%

-4%
0%
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Bilaga 3 Beräkning av ändrade kostnader för
transporter
Beräkningen av transportköparnas förändrade kostnader för
transporter som är berättigade transportbidrag till följd av förändrat
transportbidrag sker genom följande ekvation:
𝑁𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑 𝑛𝑦𝑡𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑖 𝑏𝑎𝑠𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜

−1

Beräkningens resultat är ett viktat genomsnitt för samtliga transporter
och presenteras i Tabell 2.
Tabell 2. Ny transportkostnad för transportköpare jämfört med baslinjescenario
Källa: Rambolls beräkningar av Tillväxtverkets data.

Transportbidraget kommer ändras olika för diesellastbilstransporter
beroende på hur bra tillgång transportköparna har till alternativa
transportsätt. Ett viktat genomsnitt i förändrad transportkostnad för
transportköpare som använder dieseldrivna lastbilstransporter mellan
kommuner med bra/mindre bra tillgång till alternativa transportsätt
eller drivmedel presenteras i Tabell 3.
Uppdelningen i de två kategorierna baseras på Tillväxtverkets data
som indikerar om kommuner kommer att få rabatt på minskning i
bidrag till diesellastbilstransporter enligt förändrat transportbidrag,
eller inte.
Tabell 3. Ny transportkostnad för transportköpare som använder
diesellastbilstransporter jämfört med baslinjescenario, uppdelat efter kommuner med
bra och dålig tillgång till alternativa transporter

F1

Diesellastbilstransporter i
Diesellastbilstransporter i
kommuner med bra tillgång kommuner med dålig tillgång
till alternativ
till alternativ
+6%
+4%

F2

+3%

+2%

F3

+4%

+3%

F4

+3%

+2%

Källa: Rambolls beräkningar av Tillväxtverkets data.
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Bilaga 4 Beräkning av volymförändringar
Beräkningar för volymförändringar baseras på Tillväxtverkets data om
transporterade volymer och utbetalt transportbidrag år 2019
(baslinjescenario). För att kunna beräkna överflyttningen till fossilfria
lastbilstransporter behöver vi göra ett antagande för att komplettera
Tillväxtverkets data.38
Det saknas information om hur stor andel av de totala
lastbilstransporter som 2019 var bidragsberättigade som
genomfördes med fossilfria drivmedel. Vi antar därför i våra
beräkningar att 4 procent av lastbilstransporterna genomförts med
fossilfria drivmedel, vilket baseras på användningen av HVO100 på
nationell nivå.39 Totalt transporterades 1 148 miljoner tonkilometer
med lastbil 2019. Det innebär att 1 102 miljoner tonkilometer
genomfördes av dieseldrivna lastbilar och resterande med lastbilar
med fossilfria drivmedel.
Beräkning för respektive förslag sker som följer i Tabell 4.
Tabell 4. Ekvationer för volymminskning och volymförflyttning till följd av förändrat
transportbidrag

Ekvation
= Baslinjevolym för dieseltransporter

Volymminskning för
∗ (1 + (Ny kostnad för dieseltransport jämfört med annan transport
diesellastbil
∗ priselasticitet för dieseltransport)

Volymförflyttning
= Baslinjevolym för dieseltransporter
från diesellastbil till
∗ (Ny kostnad för sdieseltransport jämfört med fossilfri lastbilstransport
lastbil med fossilfria
∗ korspriselasticitet för fossilfri lastbilstransport)
drivmedel
Volymförflyttning
från diesellastbil till
järnväg

= Baslinjevolym för dieseltransporter
∗ (Ny kostnad för dieseltransport jämfört med järnvägstransport
∗ korspriselasticitet för järnvägstransport)

Volymförflyttning
från diesellastbil till
sjö

= Baslinjevolym för dieseltransporter ∗ (Ny kostnad för dieseltransport jämfört med sjötransport
∗ korspriselasticitet för sjötransport)

I tidigt skede av analysen undersöktes möjligheten att använda Trafikverkets
trafikprognosmodell ”Samgods” för att analysera existerande och förväntade förändrade
transportflöden. Undersökningen gjordes tillsammans med Rambolls expert på
samgodsmodellen som också bidragit till att utveckla Samgodsmodellen. Slutsatsen var att en
analys med utgångspunkt i samgodsmodellen skulle kräva alltför mycket modelleringsarbete för
att rymmas inom ramen för detta uppdrag. Vi bedömde också att frågeställningen kunde
besvaras på ett tillfredsställande sätt med den metod som slutligen använts och beskrivits i den
här rapporten.
38

Se Drivkraft Sverige (2020) Andel förnybara drivmedel i transportsektorn. Notera att nivån som
vi antar är lägre än genomsnittet i hela Sverige, som ligger på 8 procent. Det görs på grund av att
tillgången till fossilfria drivmedel är lägre i bidragsområdet än i resterande delar av Sverige.
39
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Volymförflyttning
från diesellastbil till
kombitransport

= Baslinjevolym för dieseltransporter
∗ (Ny kostnad för dieseltransport jämfört med kombitransport
∗ korspriselasticitet för kombitransport)

I Tabell 5 presenteras exempel på resultat av beräknad volymförlust för
dieseldrivna lastbilstransporter och volymförflyttning från
dieseldrivna lastbilstransporter till andra transportsätt. Den
sammanlagda volymförändringen består av samtliga kommuners
förändrade volymer.
Tabell 5. Exempel på beräkning av en kommuns volymförlust för
diesellastbilstransporter och volymöverflyttning från diesellastbilstransport till andra
transportsätt till följd av ändrat transportbidrag

Transporterad volym
Baslinjescenario

Bidragsnivå

Transportbidrag
Rabatt Väg

0.25

0.50

Väg
Väg diesel fossilfri Sjö

250.25 240.24

Transporterad volym
Scenario F1

Järnvä
Väg
g
Kombi diesel

10.01 3 562 50

Väg
fossilfri Sjö

134.7
5
236.25 1.55

Källa: Rambolls beräkningar av Tillväxtverkets data.
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Järnväg Kombi Förlorad

0.05 0.14

0.75

1.50

Bilaga 5 Beräkning av koldioxidutsläpp
Transportarbetet beskriver aktiviteten i transportsystemet och
redovisas för godstransporter i måttet tonkilometer. En tonkilometer
innebär en förflyttning av ett ton gods en kilometer. Transportvolymen
baseras på bidragsmottagares inrapportering 2019. Bidragsmottagare
rapporterar inte transportsträcka för sina transporter. Tillväxtverket
räknar dock med en genomsnittlig transportlängd på 775 kilometer,
vilket resulterar i transportarbete per transportsätt som presenteras i
Tabell 6.
Tabell 6. Beräknat transportabete per trafikslag
Transportsätt

Transporterade ton

Transporterade
tonkilometer

Vägtransport

2 280 tusen

1 750 miljoner

Järnvägstransport

430 tusen

330 miljoner

Sjötransport

320 tusen

250 miljoner

Källa: Rambolls beräkningar av Tillväxtverkets data

Vid beräkning av koldioxidutsläpp har följande antaganden gjorts för
att justera för information som saknas i bidragsmottagarens
inrapportering:
•

35% av de transporter som rapporteras som vägtransporter är
i själva verket kombitransporter
• Vid kombitransporter antas godset transporteras i genomsnitt
med järnvägstransport 90% av transportsträckan och med
vägtransport resterande del
Rena fossilfria drivmedel bedöms stå för 4% av
drivmedelsanvändningen i vägtransporter i bidragsområdet, vilket
baseras på användningen av HVO100 på nationell nivå.40Med hänsyn
till antaganden blir transporterade ton och tonkilometer som följer i
Tabell 7.
Tabell 7. Beräknat transportarbete per trafikslag med hänsyn till fossilfria drivmedel och
kombitransport
Transportsätt

Dieseldriven vägtransport

Transporterade ton

Transporterade
tonkilometer

1 420 tusen

1 100 miljoner

Vägtransport med fossilfritt
drivmedel
Järnvägstransport

60 tusen

50 miljoner

430 tusen

330 miljoner

Sjötransport

320 tusen

250 miljoner

Se Drivkraft Sverige (2020) Andel förnybara drivmedel i transportsektorn. Notera att nivån som
vi antar är lägre än genomsnittet i hela Sverige, som ligger på 8 procent. Det görs på grund av att
tillgången till fossilfria drivmedel är lägre i bidragsområdet än i resterande delar av Sverige.
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Kombitransport

800 tusen

620 miljoner

Källa: Rambolls beräkningar av Tillväxtverkets data

För att beräkna koldioxidutsläpp per transportsätt använder vi data
från Trafikanalys, Energimyndigheten och European Chemical
Transport Association, se Tabell 8.
Tabell 8. Utsläppsnivåer per tonkilometer per trafikslag

Transportsätt

Utsläpp

Dieseldriven vägtransport

120 g CO2/tonkilometer

Vägtransport med fossilfria drivmedel

20 g CO2/tonkilometer

Järnvägstransport

2 g CO2/tonkilometer

Sjötransport

20 g CO2/tonkilometer

Kombitransport (90% järnväg, 10%
väg m. diesel)

14 g CO2/tonkilometer

Källa: Trafikanalys (2015) Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp; Energimyndigheten (2020)
Växthusgasutsläpp; European Chemical Transport Association (2011) Guidelines for Measuring and
Managing CO2 Emission from Freight Transport Operations.

Det resulterar i totala koldioxidutsläpp om 147 tusen ton i
baslinjescenariot, se Tabell 9.
Tabell 9. Utsläpp (tusen ton CO2) per transportsätt i baslinjescenariot.
Transportsätt

Utsläpp (tusen ton CO2)

Dieseldriven vägtransport

132

Vägtransport med fossilfritt drivmedel

0,92

Järnvägstransport

0,66

Sjötransport

4,94

Kombitransport

8,53

Total

147,31

Källa: Rambolls beräkningar av Tillväxtverkets data; Trafikanalys (2015) Lastbilars
klimateffektivitet och utsläpp; Energimyndigheten (2020) Växthusgasutsläpp; European Chemical
Transport Association (2011) Guidelines for Measuring and Managing CO2 Emission from Freight
Transport Operations.
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Transportörer

Transportköpare

Bilaga 6 Intervjuade företag
Namn

Beskrivning

Representant

Baseco Golv

Tillverkare av hyvlade trävaror och färdigtillverkade stugor med
verksamhetsort i Sorsele

VD

Nouryon Functional
Chemicals

Internationell kemikoncern med verksamhetsorter i Ånge, Sundsvall och
Örnsköldsvik

Logistikchef

Wedo Systems
Gargnäs

Tillverkare av hyllor i trä med verksamhetsort i Gargnäs

VD

Nyckelbryggerier

Mindre bryggeri med verksamhetsort i Älvsbyn

Ekonomiansvarig

GK Door

Dörrtillverkare med verksamhetsort i Glommersträsk

Platschef

Komatsu Forest

En av världens största tillverkare av skogsmaskiner med huvudkontor
och verksamhetsort i Umeå

Vice logistikchef

Gäddede Elektronik

Elektroniktillverkare med verksamhetsorter på Frösön och i Gäddede

Ekonomiassistent

Solifer Polar

Husvagnstillverkare med verksamhetsort i Dorotea

Ekonomiansvarig,
ekonomiassistent

DB Schenker

Stort speditions- och logistikföretag med verksamhet över hela världen

Säljare Norr- och
Västerbotten

Sandahlsbolagen/
Real Rail

Speditions- och transportföretag med åkeri-, järnvägs- och
kombitransportverksamhet över hela landet. Driver kombiterminaler i
Luleå, Umeå och Sundsvall.

Produktionschef

ACX Logistics

Speditions- och transportföretag med åkeriverksamhet med huvudsaklig
inriktning mot Norrland

Säljare,
logistikutvecklare

M Lindgren Logistics

Mindre åkeriföretag med verksamhet främst i Norr- och Västerbottens
län

VD

Lincargo

1.
Norrmejeriers distributionsbolag. Huvudsakligen
inriktad mot distribution av Norrmejeriers produkter inom Norrland

Affärsansvarig
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