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ABSTRACT   
 

 
 
This essay aims at giving some insights in the complex relationship of increased greenhouse 
gases (GHG) in the atmosphere, the emission of carbon dioxide from the transport sector and 
different ways to decrease the contributions of heavy road transport to greenhouse gases. 
Road transport using heavy trucks is a large contributor to GHG. The objective of this study is 
to evaluate from a business perspective some existing alternatives for truck fuel and how 
these influence the total amount of GHG – emission.  I have chosen to analyse if the 
commerce of carbon credits (Kyoto) could influence the speed of transition to alternative 
fuels. A comparison is presented including cost and environmental issues for the fuels such as 
ethanol and diesel.  
 
 
Petroleum diesel is the dominant fuel used by heavy trucks and this is due to high costs and 
lack of availability of alternative fuel types.  
 
 
The results show that a transition from diesel to alternative fuel is not possible in the near 
future unless a strong political control (steering, leadership) or big change on the conditions 
takes place. The actual price for emission rights is not high enough to influence a company’s 
choice of fuel if the transport sector would join the scheme. The price of emission rights 
needs to increase sharply in order to be able to influence the choice of fuel and technique. In 
the foreseeable future this is not a realistic event.    
 
 
Transport companies with a long term strategy and a proactive environmental policy for 
transition to alternative fuels are seen as role models by customers and would also give a 
competitive advantage. My study shows that ethanol is a possible alternative to diesel if the 
transport sector can exploit its environmental, economical and social advantages.  
 
 
The study also indicates that the current alternative fuel market is too weak for a change. A 
final solution for the transition to alternative fuel can occur either by a strong political 
leadership to the expense of higher transportation prices for customers or if a new competitive 
technology for alternative fuels will be viable. Of course, combinations of these alternatives 
are also possible.  
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SAMMANFATTNING 
 
 
Denna uppsats vill ge en inblick i det komplexa sammanhanget rörande ökade växthusgaser i 
atmosfären, transportsektorns koldioxidutsläpp, och olika sätt att minska de tunga 
vägtransporternas påverkan på klimatet. Syftet med studien är att utvärdera olika alternativ 
och sätt att styra mot minskade utsläpp av växthusgaser inom transportsektorn. Lösningarna 
kan vara av olika karaktär som politiska, teknologiska eller organisatoriska. Jag har valt att 
undersöka hur handeln med utsläppsrätter kan påskynda övergången till alternativa bränslen. 
Därmed har jag valt att jämföra kostnader och miljöaspekter för olika bränsleslag som etanol, 
diesel och bränsleceller för en tung lastbil.  
 
 
Som ett exempel för tranportnäringen har jag valt transportföretaget DHL. Företaget använder 
transportmedel som väg, flyg, fartyg och järnväg men endast tunga lastbilar undersöks 
eftersom det är dessa som orsakar de största utsläppen av koldioxid. I dagsläget är diesel helt 
dominerande som bränsle för de tunga lastbilarna och detta förklaras av högre kostnader 
och/eller sämre tillgänglighet för andra bränsle alternativ. 
 
 
Studiens resultat tyder på att en övergång från fossila till alternativa bränslen som ger mindre 
miljöpåverkan inte kommer att gå snabbt utan politisk styrning.  Handeln med utsläppsrätter 
med priser på dagens nivå har ringa eller ingen påverkan på valet av framtida teknik och 
bränsle. För att handeln med utsläppsrätter ska kunna påverka ett tranportföretags val av 
teknik och bränsle måste priset mångdubblas, vilket inte är realistisk inom överskådlig 
framtid. Bränsleceller kan vara ett intressant alternativ på lång sikt.  
 
 
Transportföretag som tänker långsiktigt och har en proaktiv miljöpolicy för övergång till 
alternativa bränslen ses som förebilder av allmänheten och sina kunder, de har därför en 
konkurrensfördel. Studien visar dessutom att etanol är ett intressant alternativ till diesel som 
transportbranschen kan utnyttja i större omfattning inom en nära framtid. Det finns förutom 
miljö- och ekonomiska fördelar även sociala aspekter som motiverar ökad användning av 
etanol.  
 
 
Tropiska och subtropiska länder som har tillgång till stora arealer outnyttjade eller sparsamt 
utnyttjade jordbruksmarker kan odla sockerrör (råvarubas för etanolframställning) och skapar 
därmed ökade arbetstillfällen och ökad ekonomisk tillväxt. Det finns tillgänglig teknik som 
skulle kunna ersätta de flesta fossila bränsleslag men det saknas fortfarande tillräckligt 
”tryck” från samhället. Marknadskrafterna är inte tillräckligt starka. Ett definitivt genomslag 
för alternativa bränslen kommer först då en tillräcklig kraftig politisk styrning sker. 
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1 INLEDNING  
 

1.1 Bakgrund 

Transportsystemet har en stor betydelse i dagens samhälle. Världen har blivit mindre och det 
går allt fortare att förflytta sig eller att skicka varor över hela jordklotet. Äpplen från Uruguay 
och kläder från Kina konkurrerar ut europeiska producenter tack vare att tranportsystemen har 
blivit mycket effektivare de senaste årtiondena.  Det finns också stora nackdelar med ökade 
tranporter.  Enbart i Sverige står transportsektorn för ca 40% av de totala koldioxidutsläppen 
och den siffran ser ut att öka i framtiden. Ett problem med ökade transporter är att det 
resulterar i ökade miljöbelastningar, som till exempel växthuseffekt. Under 1900-talet har 
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären accelererat och oönskade miljökonsekvenser 
som dålig luftkvalité, översvämningar och försurning har blivit allt mer vanliga.1 1900-talet är 
millenniets varmaste århundrade med en kraftig ökning av temperaturen de senaste 
decennierna.2 Växthuseffekten är ett globalt miljöproblem3 som upptäcktes för 100 år sedan 
av den svenske kemisten och nobelpristagaren Svante Arrhenius. Det var dock först under 
1970-talet som problemet började tas på allvar.4 Klimatförändringar anses av många 
engagerade specialister vara vår tids ödesfråga.5         
 
EU:s mål är att minska utsläppen av koldioxid6 med 8% jämfört med år 1990. I Sverige 
släpper vi ut lite koldioxid jämfört med andra länder i Europa och har därför även rätt att öka 
våra utsläpp med 4%. Dock har den svenska regeringen beslutat att driva en ännu hårdare 
miljöpolitik, där målet blir att minska utsläppen med ytterligare 4% jämfört med 1990-års 
nivå.7 Mona Sahlin, före detta samhällsbyggandsminister,8 anser att utsläppsminskning från 
transporter är den största utmaningen av alla miljömål. Ett annat av regeringens mål är att 
Sverige ska vara oberoende av fossila bränslen senast år 2020.9  
 
En central frågeställning är hur transportsektorn ska kunna infria de hårt ställda kraven och 
samtidigt utföra ett tranportarbete som täcker samhällets behov. En ivrig jakt pågår för att 
finna olika kostnadseffektiva lösningar som kan minska utsläppen av växthusgaser inom 
transportsektorn. Exempel på lösningar kan vara av teknologisk, organisatorisk eller politisk 
natur.  Teknikutveckling visar att det är möjligt att effektivisera förbränningstekniken eller att 
ersätta fossilt bränsle med förnyelsebart. Olika marknadsundersökningar visar dessutom att 
efterfrågan och intresset för miljöfordon och förnyelsebart bränsle ökar. Organisationer kan 
effektivisera transportplaneringen genom att använda mindre energintensiva transportslag 
som ger mindre belastning på miljön. Lastbilar kan t.ex. ersättas med tåg, särskilt när 
avstånden är långa.  
 
                                                 
1 Brand, R. och Kriström, B. (1998) sid. 27 Litteratur   
2 Wentzel, A-K., (2005), sid 74-76 Litteratur  
3 Växthuseffekten är ett globalt miljöproblem betyder att koncentrationseffekten i atmosfären blir densamma 
oavsett vart utsläppen sker. 
4 Brand, R. och Kriström, B. (1998) sid. 27 Litteratur   
5 EU- Upplysning Sverige Riksdag, Sökord: klimatförändringar. Internet 
6 koldioxid, CO2, är en gas som frigörs vid förbränning (www.sika.se) 
7 Naturvårdsverket Internet  
8 Mona Sahlin (s), samhällsbyggnadsminister, 2006 Internet 
9 Skyll inte på Kina. Internet  
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Den tredje lösningen handlar om politiska styrmedel som skatter, subventioner och andra 
politiska åtgärder som till exempel handel med utsläppsrätter. I dagsläget pågår det en 
intensiv diskussion mellan olika intressenter som politiker och transportorganisationer. 
Diskussionen handlar om möjligheten att inkludera transportsektorn (inklusive sjöfart och 
flyg) i handelssystemet med utsläppsrätter och dessutom öka allmänhetens insikter om 
klimatförändringar. Handel med utsläppsrätter omfattar för närvarande endast energisektorn, 
anläggningar för produktion eller bearbetning av järnmetaller, mineralindustrin och pappers- 
och pappersmassaindustrin. Transportsektorn kan komma att tas med i handelssystemet i 
framtiden. För att inkludera transportsektorn i handelssystemet måste en annan 
redovisningsprincip utvecklas än den som används för närvarande. Det är en orsak till varför 
transportsektorn inte är med i handelssystemet.10 Fortfarande upplevs handelsystemet som ett 
nytt system där det saknas tillräcklig erfarenhet. Därför har berörda myndigheter och 
branscher valt att avvakta med att införa transportsektorn i handelsystemet.  
 
I Sverige orsakas de största utsläppen av koldioxid från vägtrafiken. Dock konstaterade 
tidningen DN Motor i en undersökning gjord 2004 att trots att antalet bilar ökar, så är 
utsläppen av koldioxid oförändrade. Personbilarna har blivit bränslesnålare och avgasreningen 
har förbättrats. Det är de tunga lastbilarna som bär ansvaret för hela ökningen av koldioxid. 
För lastbilar är det en ökning på 55% jämfört med nivån beräknad för 1990.11  
 
Miljöchefen på Schenker AG (ett av världens största tranportföretag), framförde en klar 
ståndpunkt under ett miljöseminarium att transportnäringen måste utveckla ny teknik och 
verka för ett minskat koldioxidutsläpp och starkt reducerat oljeberoende. Tranportarbetet ökar 
runt om i världen och mer än en fjärdedel av världens totala energiförbrukning används för 
transporter. Vägtransporter representerar 80% av den totala energiförbrukningen och mer än 
25% av de totala koldioxidutsläppen.12 Enligt den svenska regeringens bedömningar och 
förslag, bör vägtransporter tas med in i det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter. 
Detta för att främja ett miljömässigt hållbart transportsystem.13  
 
Utifrån denna bakgrundsbeskrivning väcks olika frågor som uppsatsen senare kommer att 
behandla. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Ekonomistyrningsverket, Internet 
11 TT och DN Motor. Sökord: utsläpp och lastbilar. Internet 
12 Näringslivet Miljöchefer Internet 
13 Regeringskansliet, Internet 
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1.2 Problembeskrivning 

Transportnäringen är en växande bransch och det är nödvändigt att öka användningen av 
system eller lösningar som minskar utsläppen av växthusgaser från tunga lastbilar. En 
möjlighet är att transportsektorn deltar i handelssystemet för utsläppsrätter av koldioxid.  
Problemet är att det saknas studier om hur en sådan förändring skulle kunna påverka ett 
transportföretag. Särskilt saknas kunskap om vilka förändringar som kan uppstå och hur dessa 
påverkar tranportsektorns nettotillskott av växthusgaser. Största delen av Sveriges 
lastbilsflotta körs på diesel. En alternativ lösning vore att ersätta diesel med ett miljövänligare 
bränsle som etanol eller att investera i en helt förändrad teknik; såsom t.ex. bränsleceller. 
Flera olika alternativ kan samverka för en bättre miljö och hållbar ekonomi. 
 
Det saknas vidare konkreta analyser om vilka miljöeffekter och till vilka kostnader som olika 
alternativ innebär för ett tranportföretag. Kunskapen om vilka alternativ som finns för företag 
inom tranportsektorn att minska sin miljöpåverkan är helt enkelt otillräcklig. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera vilken inverkan handel med utsläppsrätter kan ha för 
att påverka användningen av alternativa bränsleslag för lastbilar, och för att minska sektorns 
miljöpåverkan framförallt vad gäller koldioxidutsläpp. Resultatet ska kunna bidra till underlag 
för tranportföretag att fatta beslut av strategisk karaktär vid val av alternativ miljöteknik för 
lastbilar. Uppsatsen kan vara till nytta för dem som är intresserade av miljöekonomiska frågor 
kring klimatförändringar, transporter, handel med utsläppsrätter och alternativa bränslen. 

 

1.4 Frågeställning  

• Om transportsektorn införlivas i handel med utsläppsrätter hur påverkas då 
transportföretagens val av bränsle?  

• Vilka är för- och nackdelarna med införandet av transportsektorn i handelssystemet 
för ett tranportföretag?   

• På vilken nivå bör utsläppsrätterna ligga för att det ska motivera olika intressenter att 
välja att handla med utsläppsrätter?  

• Hur känslig är kostnaderna, priserna och miljön för de olika alternativen? 
 

1.5 Avgränsningar  
I uppsatsen studeras ett företag inom transportsektorn, nämligen transportfirman DHL 
Express som finns i Solna, Stockholm. Transportbranschen kan delas in i två kategorier. Den 
ena omfattar flyg, fartyg och järnväg och den andra omfattar vägtransporter. Denna studie 
behandlar endast vägtransporter därför att de svarar för den största delen av utsläpp av 
växthusgaser. Diesel, etanol och bränsleceller kommer att studeras även om det finns andra 
hög och lågenergintensiva bränslen. Dessa bränsleslag valdes med tanke på att diesel är det 
helt dominerande bränslet inom den tunga vägtransporten medan etanolanvändning som 
bränsle har ökat kraftigt de senaste åren och representerar det alternativ som är mest 
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tillgänglig i dag. Användning av bränsleceller som drivmedel är fortfarande under forskning 
och därför spännande att studera.  
 
För DHLs fordonsflotta har studien avgränsats till tunga lastbilar därför att det är dessa som 
ansvarar för den största delen av koldioxidutsläpp. Tunga lastbilar påverkar miljön negativt på 
ett flertal olika sätt, som genom t.ex. luft och markföroreningar samt genom buller. Uppsatsen 
fokuserar på utsläpp av koldioxid och lägger inte någon stor vikt på andra utsläpp som t.ex. 
svavel. Endast koldioxidutsläpp därför att det är denna gas som i större utsträckning bidrar till 
den ökade växthuseffekten. 
 

2 METOD 
Metodavsnittet förklarar hur jag har gått tillväga för att genomföra studien och uppfylla 
syftet. Det är viktigt med en passande metod för att kunna ge svar på de frågor bakgrunden 
gett upphov till. Metoden syftar till att  visa hur olika material har insamlats, systematiserats 
och bearbetats.  

2.1 Angreppssätt   

Utgångspunkten i denna studie är att undersöka tänkbara miljöekonomiska effekter av två 
lastbilar som till det yttre i allt väsentligt har samma förutsättningar men som genom valet av 
drivmedel ger olika påverkan på miljön och ekonomin.  
 

• Scenario 1: Tung dieseldriven lastbil 
Detta scenario innebär status quo, dvs. nulägets situation: en kartläggning av en typisk lastbils 
miljö- och ekonomiska effekter under ett år.  
 

• Scenario 2: Tung etanoldriven lastbil 
Detta scenario använder en fiktiv etanoldriven lastbil som kör uteslutande på etanol. 
Beräkningar görs på ett år och jämförs med den föregående lastbilens miljö- och ekonomiska 
effekter.  

 

2.2 Tillvägagångssätt  
2.2.1 Fallstudie 
Fallstudier används oftast som angreppssätt när undersökningens huvudfrågor handlar om 
”varför” och ”hur” och har därför oftast en beskrivande och förklarande karaktär. Det finns 
nackdelar med att välja en fallstudie som metod bland annat beroende på att det kan lätt leda 
till generaliseringar.14   
 

                                                 
14 Merriam, litteratur  
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En fallstudie kan använda olika metoder för att samla in data som till exempel deltagande 
observationer, personliga intervjuer och skriftliga dokument.15 För den här studien har jag 
främst använt intervjuer med olika experter och skriftliga dokument.  
 

2.2.2 Intervjuer 
Med miljösamordnaren på DHL väljer jag det som kallas för semistrukturerande personlig 
intervju.16 Jag använder en lista med generella och specifika frågor och under intervjun har 
intervjupersonen stor frihet att formulera svaren på sitt sätt. Kvalitativa intervjuer brukar 
normalt spelas in,17 men jag vill inte riskera att ”viktig” information förloras pga. att 
intervjupersonen blir obekväm och nervös. Därför väljer jag att istället lyssna och anteckna 
vad som sägs. Per telefon och e-post har jag haft kontakt med experter inom området 
transporter och handelssystemet med utsläppsrätter. I källförteckningen finns en lista över de 
personer jag intervjuat och varit i kontakt med.   
 

2.3 Datainsamling och bearbetning  

Den information som ligger till grund för uppsatsen har därutöver inhämtats från litteratur, 
artiklar, Internet och tolkningar av lagar och regler. Olika organisationer och myndigheter har 
också kontaktats. För mer bakgrundinformation har jag läst DHLs årsredovisning och 
hållbarhetsredovisning. Jag har även läst andra uppsatser inom ämnet för att hitta källor till 
uppsatsen.  
 
För att jämföra miljöekonomiska effekter mellan diesel och etanol, räknar jag på en 
diesellastbil samt en etanollastbil. Den förra representerar en mindre variant av DHLs tunga 
lastbilar som körs på diesel och den senare är en fiktiv lastbil som uteslutande använder 
etanol. Under avsnitt 5.4 beräkningsmodellen finns en mer detaljerad förklaring till olika 
poster, definitioner och precisering av variabler som används i beräkningsmodellen. Bägge 
lastbilarna har samma grundförutsättningar när det gäller: 
 

• avskrivningar 
• storlek   
• körsträcka per år 
 

De poster som skiljer sig åt för diesel-och respektive etanollastbil är kostnaderna för:  
 

• inköp av ny lastbil 
• underhåll 
• drivmedel 
• skatter och avgifter 
• utsläppsrätter 
 
 

                                                 
15 Ibid 
16 Bryman, litteratur   
17 Ibid  
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En del av siffrorna i beräkningen kommer från miljösamordnare på företaget DHL, dessa 
siffror är markerade med ( * ). I dagsläget finns det inte en tung lastbil som körs 
uteslutande på etanol. Därför har jag använt data som prisuppskattning, motorstorlek och 
bränsleförbrukning från en etanolbuss. Information för etanolbussen är hämtad bland 
annat från experter inom branschen för alternativa fordon, samt från hemsidan 
ethanolbus.com. Bussar och lastbilar har snarlika motorer och därför kan jämförbara 
uppskattningar göras. I avsnitt 5.4.2 diesel och etanol lastbil bearbetar jag de data som 
samlats in. Under bearbetning av data har jag gjort en sammanställning av data för de två 
lastbilarna. Vidare ger jag några exempel på känslighetsstudier som visar 
miljöekonomiska effekter av exempelvis: 
 
• förändrade dieselpriser 
• ökade skatteavgifter för dieselalternativet 
• minskad kostand för underhåll för etanolalternativet 
• förändrade priser på utsläppsrätter  

 
 
 

2.4 Källkritik  

I studien är många antaganden om införandet av transportsektorn i handelsystemet gjorda.  
Dock kan framtiden för handelsystemet komma att se annorlunda ut i framtiden. Det kan 
hända att systemet måste förändras för att kunna anpassas för införandet av transportsektorn. 
Dessa olika förändringar tas inte upp i detalj i denna studie vilket kan göra att vissa 
uppskattningar är osäkra. Vidare saknas tillräcklig data om bränsleceller och därför har jag 
valt att inte räkna på detta alternativ, men bränsleceller är lika fullt föremål för viss diskussion 
i uppsatsen.  
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3 TEORI 
 

3.1 Klimatförändringar  

EU, USA, Kanada, Ryssland, Kina, Japan och Indien står för 75% av världens utsläpp av 
växthusgaser och USA är det enda större industriland som inte skrivit på Kyotoprotokollet.18 
Protokollet etablerar tre flexibla mekanismer som hjälper olika parter att begränsa sina utsläpp 
av växthusgaser.19  
 
Enligt Förenta Nationernas Klimatpanel, IPCC, beror de senaste decenniernas globala 
uppvärmning på utsläppen av växthusgaser. Panelen beräknar att jordens medeltemperatur 
kommer att fortsätta att stiga även om koldioxidutsläppen minskar. Havsytan har stigit med 
10-20cm på vissa ställen och den globala medeltemperaturen har ökat med 0, 6ºC under det 
senaste seklet. Stigande halter av växthusgaser kan leda till att den globala medeltemperaturen 
vid jordytan kommer att öka med 1,4–5ºC åren 1990-2100.20 Koldioxidutsläpp från 
transportsektorn anses öka kontinuerligt.21   
 
I Sverige var år 2002 utsläppen av växthusgaser cirka 70 miljoner ton koldioxidekvivalenter22 
eller cirka åtta ton per invånare. För att förhindra att jordens temperatur ökar med mer än två 
grader bör de globala utsläppen av växthusgaser minska till mellan 1,8 och 3,0 ton 
koldioxidekvivalenter per capita år 2050.23 
 
 

3.2 Transportens trend i Sverige  

Jämfört med övriga länder i världen är Sverige en av de få som lyckats minska sina utsläpp av 
växthusgaser. Detta beror på den stora tillgången av vatten och kärnkraft, samt en aktiv politik 
för minskningen av koldioxidutsläppen. Sverige är världsledande inom den miljötekniska 
branschen som redan i dagsläget genererar många arbetstillfällen och betydande 
exportinkomster.24 Vägtransporterna dominerar och utgör 70% av transportsektorns totala 
energianvändning.25 Samtidigt föreslår den svenska regeringen att transportsektorns mål för 
utsläpp av koldioxid år 2010 ska ha stabiliserat på 1990 års nivå. Regeringen menar att den 
nuvarande trenden med ökade koldioxidutsläpp från vägtransportsektorn måste brytas. Detta 
kan ske genom effektivare fordon, energieffektivare trafikslag, en transportsnål 
bebyggelsestruktur samt genom en fortsatt introduktion av förnyelsebara drivmedel.26 Många 
                                                 
18 EU-upplysning. Internet  
19 Sveriges Riksdag, Internet 
20 SNF, Sökord: klimatförändringar Internet 
21 Sveriges miljömål, Sökord: utsläpp, Sverige och fossila bränslen. Internet 
22 Koldioxidekvivalent är ett sätt att ange hur stor påverkan som en växthusgas ger på växthuseffekten jämfört 
med koldioxid. Som exempel ger Metan 21 gånger högre växthuseffekt än koldioxid. 
 
23 svd – Rapport   
24 Nutek, Internet  
25 Analys & Kritik, Tidskrift  
26 Resors klimatpåverkan - Internet 
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som till exempel tekniker, forskare och politiker anser att den mest kostnadseffektiva 
lösningen är att föra transportbranschen i handelssystemet för koldioxid.27  Hur detta skulle 
påverka handelssystemets utformning är oklart.  
 
I Sverige svarar transportsektorn för cirka 23% av landets totala energianvändning. Detta kan 
jämföras med 1970 då motsvarande siffra var 15%.  Vägverkets prognos för åren 1997-2010 
visar en ökning av tunga fordon på 40%. Det kommer att medföra ökad miljöbelastning och 
slitage på vägar.28  Vägtransporten står för närmare 2/3 av den totala energianvändningen 
inom transportsektorn.29 Den stigande energiförbrukningen är inte hållbar. Ett högt oljepris 
påverkar inte energianvändningen i transportsektorn i samma utsträckning som i 
industrisektorn och bostads- och servicesektorn i stället ökar energianvändningen inom 
transportsektorn i takt med en hög ekonomisk tillväxt30. 
 
Miljön påverkas av många typer av fordon, men genom att välja en bil av bra miljöklass kan 
varje individ eller företag minska utsläppen av luftföroreningarna från vägtrafiken. Dessutom 
ges det skatterabatter till de bästa miljöklassade bilarna. Miljöklassning finns för både tunga 
fordon och personbilar.31 Det är Vägverket som ansvarar för regler om avgaser och 
bestämmelser om fordonsbränsle. 
 
I Sverige har andelen personbilar som använder eller kan använda alternativa bränslen ökat.32 
Tidningen Auto Motor & Sport skriver att antalet miljöbilar i april månad år 2006 har ökat 
med 450% jämfört med motsvarande månad 2005.33   
 
En sammanställning av Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA) visar att under år 
2020 kommer transporter med lastbilar att öka med 30%.34 Denna 30- procentiga ökning 
innebär en miljöbelastning i form av växthusgaser som samhället måste se till att minska för 
att uppfylla Kyotoprotokollets krav och våra nationella miljömål. Det som idag ”hindrar” 
företag att minska vägtransporterna och föra över en del av dessa till miljövänligare alternativ 
som järnväg och sjöfart, är att det fortfarande lönar sig att använda dieseldrivna lastbilar som 
basalternativ. Med de förutsättningar som ges i dag av samhället, så är diesellastbilen i de 
flesta fall det mest effektiva sättet att förflytta gods.  
 
 
 
 
 
            

                                                 
27 Nutek, Internet  
28 Vägverket, Internet 
29 Lunds Tekniska Högskola, Internet  
30 Energiförsörjningen i Sverige, Internet   
31 Vägverket, Internet  
32 Sverige Miljömål. Sökord: förnybar energi. Internet  
33 Naturvårdsverket. Sökord: miljöbilar. Internet 
34 Sika, Internet 
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3.3 Handel med utsläppsrätter  

För att lösa de miljöproblem som finns idag måste även hänsyn tas till ekonomin. Det gäller 
att finna en balans så att ekonomin inte slutar i depression och att tillväxten inte slutar i 
miljöförstörelser. Handeln med utsläppsrätter är ett system som syftar till att minska utsläppen 
av växthusgaser inom EU på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Varje medlemsstat får tilldelat 
ett tak på hur mycket kolioxid de får släppa ut under en viss period. Taket justeras ned så att 
tillgången på utsläppsrätter minskas i takt med att priserna på utsläppsrätterna ökar. En 
straffavgift tillkommer för de företag som vid årets slut inte redovisar tillräcklig mängd 
utsläppsrätter i förhållande till de utsläpp man gjort. För att kunna uppfylla sina 
utsläppskvoter måste ett företag se till att köpa rättigheterna på en lägre prisnivå än vad det 
kostar att betala straffavgifter.35 Baktanken är att rättigheterna ska vara så pass dyra så att 
olika branscher ska tjäna på att investera i en mer miljövänlig produktion.  
 
Genom att införa handel med utsläppsrätter kan ett land sälja den kvot som blir över av 
utsläppsrättigheter till ett annat land som på grund av olika situationer, ekonomiska eller 
tekniska skäl lyckats sämre med att minska sina utsläpp.36 Därmed drabbas inte den 
ekonomiska tillväxten och företaget har möjlighet att köpa upp utsläppsrättigheter istället för 
att stoppa produktionen.  
 
Handeln med utsläppsrätter inleds officiellt 2008 men redan 2005 påbörjade EU en testperiod 
som sträcker sig till 2007. Under testperioden tar handelssystemet endast hänsyn till utsläpp 
av koldioxid.37 Nedan görs en kort beskrivning av hur systemet är uppbyggt. 
 
Enligt lagen om Handel med utsläppsrätter har olika branscher tillstånd att släppa ut 
koldioxid. Transportsektorn är inte med i dagsläget men det kan bli aktuellt i framtiden. Varje 
år redovisar Sverige data om sina utsläpp av klimatpåverkande gaser till FN:s 
klimatkonvention. I slutet av december 2005 rapporterades data om utsläppen för 2004 samt 
en revidering av tidigare redovisade data för åren 1990–2003. Om utsläppen överstiger den 
tilldelade kvoten blir det en påföljande kostnad på 40 euro per ton koldioxid. Dessutom blir 
verksamhetsutövaren tvungen att köpa in motsvarande utsläppsrätter till de faktiska 
utsläppen.38 
 
Utsläppspriserna styrs av olika faktorer som påverkar utbud och efterfrågan på 
utsläppsrätterna, till exempel bränslemarknaden, vädret och ekonomisk tillväxt. I dagsläget är 
handel med utsläppsrätter fortfarande under en utvecklingsfas med få transaktioner, få aktörer 
och stora prisförändringar. Troligtvis kommer handeln att stabiliseras med lägre prisrörlighet 
och större likviditet. Därmed är det inte självklart att de priser som hittills redovisats är 
relevanta sett ur ett långsiktigt perspektiv. Det är den totala tilldelningen av utsläppsrätter som 
definierar utbudet på marknaden. Sverige står för mindre än 1% av den totala tilldelningen i 
EU och har därför liten möjlighet att påverka priset. Bränslepriserna är också en faktor som 
påverkar utsläppspriset. Nästa sida visar ett diagram på utvecklingen av utsläppsrättspriser 

                                                 
35 Miljöbörsen, Internet   
36 SNF Sökord: utsläppsrätter, Internet    
37 IPCC. Sökord: utsläppsrätter. Internet 
38 Nordpool, Internet   
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under testperioden, oktober 2005 fram till juli 2006. Det kraftiga prisfallet i april, 2006 
förklaras troligtvis av ett stort överskott på utsläppsrätter.39 
 
  

Prisutveckling av utsläppsrätter  

 
Graf 1: Utsläppsrätter40 
 
I den svenska transportsektorn har utsläppen av koldioxid ökat med 11% mellan åren 1990 
och 2005.41 I transportpropositionen, prop. 2005/05:160, fastställs som tidigare nämnts att 
koldioxidutsläppen år 2010 ska vara stabiliserade på 1990-års nivå. Dock är de flesta 
bedömare inklusive regeringen eniga om att målet inte kommer att nås. För att uppnå målen 
för transportsektorns utsläpp måste en analys göras för hur utsläppsökningen bör fördelas på 
olika typer av transporter. Därefter kan olika kostnadseffektiva lösningar genomföras för de 
olika trafikslagen. Transportarbetet med lastbilar har sedan 1990 ökat med 38%.42 För att 
kunna utforma ett styrmedel för minskning av utsläppen är det nödvändigt att det finns 
information om hur mycket varje trafikslag släpper ut. Denna information finns inte med i 
propositionen, därmed är det svårt att kartlägga de faktiska utsläppen. Det är viktigt med en 
realistisk, ekonomisk och miljövänlig strategi för att främja alternativa lösningar till dagens 
fossila drivmedel.  
 
Delar av den svenska regeringen anser att handelssystemet borde utvidgas så att fler sektorer 
omfattas.43 Detta skulle minska de totala koldioxidutsläppen och bidra till att systemet blir 
mer kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt. Regeringen bedömer att tiden är för knapp för 
att genomföra de nödvändiga förändringarna inför handelsperioden 2008-2012. Det behövs 
bättre information om följderna av att införa fler sektorer i handelssystemet. Sverige bör 
skapa förutsättningar för att bryta beroendet av fossilt bränsle för transporter och 
uppvärmning till år 2020.44 Riksdagens klimatpolitiska ambition är att Sveriges 
koldioxidutsläpp år 2050 ska minska till högst 4,5 ton koldioxidekvivalenter per person och 

                                                 
l, Internet   

erket, Internet   

39 Nordpoo
40 Ibid  
41 Vägv
42 Ibid 
43 Ibid 
44 Prop. 2005/06:184, Internet   
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år, därefter bör minskningen fortgå. Denna minskning motsvarar hälften av 1990-års 
utsläpp.45  
Det Europeiska Emission Trade Scheme (EU ETS) är ett system som gör det möjligt för 
transportsektorn att fortsätta växa och släppa ut den koldioxid som ”behövs”.46 I stället för att 
investera i dyra åtgärder inom transportsektorn, kan rättigheter köpas till ett lägre pris från 
andra branscher. Pengarna som används för att köpa upp rättigheter kan komma till nytta i 
form av mer effektiva koldioxidreduktioner i andra sektorer.47 Detta skulle leda till en totalt 
större emissionsreduktion och lägre kostnader. För mer information kring handelsystemet för 
utsläppsrätter hänvisar jag till en rapport från Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) med 
nummer 9075 som heter Klimatneutrala företag – risker och möjligheter, år 2006. Det finns 

ycket information att fördjupa sig i på hemsidor som SNF, Svenska Miljöinstitutet (IVL) 
och Energimyndigheten. 

äveoxider och partiklar (sot). Volvo menar att utvecklingen går 
amåt när det gäller tunga lastbilar och företaget har utvecklat hybridteknik som ger upp till 

ingas att sälja förnybart bränsle. År 2010 blir de mindre säljställena också 
yldiga att sälja förnybart bränsle.49 I takt med att etanol blir mer lättillgänglig väntas 

onventionell lastbil. Företag som BMW, Renault och Volkswagen får EU-stöd för forskning 
v bränsleceller men inget av dessa företag har kommit särskilt lång i utvecklingsarbetet.50  

 
                                                

m

 

3.4 Tunga lastbilar  
En lastbil räknas som tung om dess vikt överstiger 3,5 ton. Tunga lastbilar påverkar miljön i 
flera avseenden, som t.ex. genom utsläpp av drivmedel, buller och luftföroreningar. Jämfört 
med bilindustrin har tunga lastbilar inte kommit lika långt när det gäller att kontrollera och 
minska luftföroreningarna. Lastbilarnas miljöpåverkan kommer huvudsakligen från utsläpp av 
koldioxid, svaveloxider, kv
fr
35% bränslebesparingar.48 
 
Mellan åren 1996-2001 ökade den tunga trafiken med 22% i Sverige. Fortfarande kostar 
lastbilar som drivs på alternativa bränslen mer än vanliga diesellastbilar men detta 
kompenseras till en viss del av den årliga fordonsskatten, som är betydligt lägre eller 
obefintlig för miljölastbilar*. Den 1 april 2006 trädde en lag i kraft som innebär att de stora 
bränslesäljarna tv
sk
efterfrågan öka. 
  
En tung lastbil som körs på bränsleceller kostar ungefär 10 gånger mer jämfört med en 
k
a
 
 
 

 
45 Prop. 2005/06:184, Internet   
46 IVL, B1703, rapport 
47 Eckerhall D. uppsats 
48 Vägverket, Internet  
49 Pressmeddelande,  Internet   
 * För att en diselbil ska kunna räknas som en miljöbil, bör den ha en gräns på 120 gram koldioxidutsläpp per 
kilometer (120 g CO2/km)  
50 Miljöfordon, Internet  
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3.5 Skattelättnad för miljövänliga tunga lastbilar  
Tunga lastbilar som uppfyller miljöklass 2005 eller strängare avgaskrav kan få skattesänkning 
mellan 100 kr och 20 000 kr. Detta är ett förslag från regeringen som väntas träda i kraft 
2006. Skatteförändringar är beroende av lastbilens vikt och storlek. Ett 26 tons fordon med tre 
eller fyra hjulaxlar och draganordning går från att betala den nuvarande skatten på 12 679 kr 
till 500 kr, skattesänkningen blir 12 179 kr/år. För en 18 tons lastbil, med två hjulaxlar och 
utan draganordning, blir skattesänkningen 5 161 kr, från nuvarande 7 960 kr till den nya 

atten 2 799 kr.51 Detta bidrar till att stimulera företag att välja att investera i bättre teknik ur 

ens körväg med hjälp av GPS och på så sätt se när ett 
rdon kommer in i ett nytt avgiftsområde. Med hjälp av en fordonsdator kan sträckan lagras 

an ut skatten.52  

 av sot och polyaromatiska kolväten som är cancerframkallanden.54 I och 
med att tekniken förbättras och lagar skärps är det troligt att denna typ av utsläpp kommer att 

nik på Chalmers Högskola, har förklarat att etanol är det bästa av 
de lättillgängliga bränslealternativen, men att man inte får glömma alla utsläpp som 

bränslen.56 I tabellen är siffrorna anpassade så att föroreningarna är proportionella med 

                                                

sk
miljösynpunkt.   
  
I studien använder jag information och skattekostnader som jag fått från DHL, informationen 
skiljer sig något från uppgifterna från Skatteverket. För att kunna ta ut en kilometerskatt på 
alla fordon kan man registrera fordon
fo
och därefter räknar m
 

3.6 Miljöeffekter 

Användningen av etanol som fordonsbränsle har väsentliga negativa miljöeffekter. Det sker 
utsläpp av partiklar, kväveoxider (NOx) som bidrar till försurning och övergödning. Dessa 
utsläpp bidrar till cancerframkallande kolväten.53 Fördelen med etanol är den minskade 
klimatpåverkan. Om en stor mängd fossilt bränsle används vid framställning av etanol 
kommer inte miljön vinna på att etanol produceras.  Kväveutsläpp kan minskas med 79% med 
ett fordon som körs på E85 jämfört med diesel. Ett fordon som körs på diesel släpper också ut 
partiklar och kväveoxider, dock är den typen av fordon energieffektivare. Ett dieselfordon 
orsakar även utsläpp

minska i framtiden. 

För att få fram hur stor viktmängd koldioxid som härrör från ett bränsle, kan man jämföra 
kolinnehållet med hela molekylvikten. Andra emissioner beror på hur effektiv förbränning 
och avgasrening är och då får man använda schablonsiffror. Göran Pettersson som är 
professor i förbränningstek

framställningen medför.55  

På nästa sida visas en tabell som sammanställer information om utsläpp från olika bränsleslag 
och är en egen bearbetning av en tabell som är hämtad ur rapporten Miljöfaktabok för 

 
51 Pressmeddelanden, Internet  
52 Vägverket, Internet  
53 Bloggregeringen, Internet  
54 Vägverket, Internet  
55 Pettersson G., E-mail   
56 IVL, rapport 
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förbrukningen av bränsle för den lastbil som används vid beräkningar senare i uppsatsen. 
Tabellen visar att etanol och RME har större utsläpp av försurande ämnen jämfört med diesel. 
Däremot har diesel stora mängder utsläpp av fossilt koldioxid vid förbränning.  

, partiklar, sot och 
polyaromatiska kolväten vilket gör den mindre lämplig för stadsmiljöer.57  

 

tsläpp från bränsle NG DON ( s lastbil , pp/ km ) 
nol E 

Diesel har också nackdelen att den släpper ut större mängder kväveoxider

U n – TU A FOR  15 ton utslä
  Diesel Eta RM E85 Bensin 
Fossil CO2 mg/km 0 0  694 12 0 0 10318 74000
Partiklar mg/km 234,5 20,6 103,2 16,9 32,8 
NOx mg/km   2345 4127 7785 169 328 
CO mg/km 1500 103 103 2908 1688 
Energi MJ/kg 43,2 26,8 37,5 29,1 43,0 
Densitet kg/liter 0,815 0,790 0,884 0,782 0,730 

Tabell 1: Miljöeffekter (egen bearbetning)58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 IVL, rapport   
58 IVL 
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4 EMPIRI   

4.1 Fossila bränslen 

4.1.1 Prisutveckling på olja och utsläppsrätter  
 
Ur ett historiskt perspektiv är priset på råolja mycket högt i dagsläget. Samtidigt har priserna 
på utsläppsrätterna också stigit den senaste tiden, vilket kan ge stora effekter på 
samhällsekonomin. Olja, kol och naturgas är de tre energislag som står för 80% av den 
globala energianvändningen och de som ökat kraftigt i pris under de senaste åren. På 
bränslemarknaden är oljan prisledande.59 Det spekuleras mycket kring hur priset på råolja ska 
utvecklas i framtiden. De flesta bedömare verkar vara överens om att prisutvecklingen 
kommer att fortsätta att vara stigande under de närmaste två åren. Inom en kort framtid finns 
det även risk för en kortare oljekris, som kan orsakas av till exempel nya orkaner i 
Mexikanska golfen eller terroristangrepp mot oljeinstallationer.  
 
 
Oljan står för 40% av världens totala energitillförsel och så länge transportsektorn expanderar 
och kräver bensin och diesel som drivmedel kan de höga priserna bestå. Råoljepriset förklaras 
av olika faktorer som skatter, ekonomisk utveckling, produktionskapacitet, 
befolkningsutveckling och spekulationer.60 Indikationer finns att ökat intresse för alternativa 
drivmedel, som etanol, kan komma att påverka priset på diesel. Detta sker dock inte inom den 
närmsta framtiden. 
 
 
Stigande oljepriser motverkar ett lands ekonomiska tillväxt och gör att inflationen ökar. Om 
ett transportföretag som DHL minskar sitt oljeberoende blir deras ekonomi mindre sårbar för 
stigande dieselpriser. Oljepriserna kommer troligtvis att fortsätta stiga då större länder som 
t.ex. Kina ökar sin oljekonsumtion. Alternativa bränslen blir mer attraktiva på marknaden. 
Diesel kommer med stor sannolikhet inte att bli billigare i framtiden och bör på sikt fasas ut.61 
EU har en målsättning att andelen förnybart drivmedel inom unionen ska vara 5,75% 2010,62 
till skillnad från idag då den ligger på 2,3 %.63 
 

4.1.2. Diesel   
 
För att en dieselbil ska räknas som en miljöbil, bör den ha en gräns på 120 gram 
koldioxidutsläpp per kilometer (120g CO2  /km).64 På nästa sida finns det ett diagram (graf 2) 
som visar att priset på diesel har stigit i stort sett kontinuerligt.  

                                                 
59 IEA Oil,  Monthly report 
60 Ibid  
61 Bresky, telefonintervju 2006-08-10 
62 Motion, Centerpartiet, Byt bränsle i tanken, Fordonsbränsle, 2004/05 access 2006-08-13 
63 SPI, Internet 
64 Ibid  
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Dieselpris 2004-2006, Mk 1, månadsgenomsnitt (24 mån) 
Avser lagerförsäljning via tankebil direkt till storkunds egen anläggning.

Lagerförsäljning svarar för cirka 50% av dieselmarknaden 

 
Graf 2: Dieselpris65  

 
Vid jämförelse mellan en dieselmotor och en bensinmotor, har dieselmotorn en lägre 
energiförbrukning. År 1991 infördes det ett klassificeringssystem för dieseloljor och de olika 
klasserna fick olika skatt.66 En liter diesel kostar 9,37 kr i dagsläget medan etanol kostar 
7,19kr exklusive moms.67 

                                                 
65 SPI 
66 Ibid 
 
67 OKQ8 2006-08-10, priserna är exklusive skatt  
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Det finns olika klassificeringar för diesel, miljöklasserna 1, 2 och 3. En liter diesel i 
miljöklass 1 ger upphov till cirka 2,5 kg koldioxid medan värdet för miljöklass 3 diesel är 
cirka 2,7 kg.  Den allra bästa ur miljösynpunkt är diesel miljöklass 1, och är den som säljs  
mest i Sverige. Diesel miljöklass 1 är dyrare att framställa men har å andra sidan lägre 
skatter. Miljöklass 1 och 2 ger mindre utsläpp av hälsoskadliga kolväten, partiklar, 
kväveoxider och svavelföreningar medan miljöklass 3 motsvarar EU:s minimikrav från 
år 2000. I dagsläget ligger koldioxidskatten på 3,64 kr per liter för diesel miljöklass 1 och 
4,96 kr per liter för bensin.68 Nedan visas (tabell 2) en sammanställning på olika bränsleslag 
och dess koldioxidfaktor, dvs. hur mycket kolioxidutsläpp varje bränsletyp orsakar vid 
förbränning.    
 
 
   Koldioxidutsläpp under drift 

Bränsle Koldioxidfaktor (kg  CO2 /liter bränsle) 

Bensin miljöklass 1 och 2 69
 2.36 

Diesel miljöklass 1  2.54 

Diesel miljöklass 2 2.56 

Diesel miljöklass 3 2.66 
    Tabell 2: Koldioxidutsläpp70 
 

4.2 Alternativa bränslen  
Förnyelsebart drivmedel är drivmedel där koldioxid som släpps ut vid förbränning räknas som 
koldioxidneutral dvs. den ger inte något tillskott till atmosfären och bidrar därmed inte till 
ökad växthuseffekt. Utsläpp av koldioxid förekommer alltid som en konsekvens av 
förbränning.71 Mängden koldioxidutsläpp är relaterad till hur mycket bränsle som förbrukas. 
När olja och kol förbränns, frigörs det koldioxid som annars varit bundet. Koldioxid tas också 
upp av gröna växter. Tillförseln av koldioxid i atmosfären ökar därför inte om man använder 
drivmedel som grundar sig på växter. Detta förklaras med att växterna ändå skulle avge 
samma mängd koldioxid vid förmultning, vilka sedan skulle bindas av nya växter osv.72 
 
I Sverige är bioetanol, rapsmetylester (RME) och biogas de vanligaste förnyelsebara 
drivmedlen.73 Sveriges mål för 2005 gällande total leverans av förnybara drivmedel var 3% 
men siffran blev istället 2,4%. Det största bidraget var etanolinblandning i bensin. På nästa 
sida följer en figur (figur 1) på fördelningen av några bränsleslag.  

                                                 
68 Motioner Kristdemokraterna, Internet 
69 Vägverket,  Internet 
70 Ibid 
71 Lunds tekniska högskola, Internet 
72 Åkeriekonomi, Internet 
73 Regeringskansliet, rapport 
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Förnyelsebara drivmedel 

Diesel ; 42,20%

Förnybar bränslen; 
2,30%

Bensin ; 55%

   Figur 1: Förnyelsebar Drivmedel, Sverige år 200574 
 

4.2.1 RME 
 
Senare i studien beskriver jag DHL som använder inblandning av RME, rapsmetylester, i 
diesel. Därför följer här en kort beskrivning av bränslet.  
 
Jämfört med diesel har RME cirka 5% lägre energinnehåll per liter. Experter menar att 
miljöegenskaperna är ganska lika bortsett från att RME inte ger några utsläpp av fossilt 
koldioxid. Genom att anpassa dieselmotorn kan man förbättra RMEs effektivitet.75 

 
I Sverige förbrukas 4 miljoner kubikmeter diesel i transportsektorn per år. Av Sveriges knappt 
100 000 hektar oljeväxter går i dag cirka 40 000 hektar till produktion av RME. På varje 
hektar produceras i medeltal 2 500 kg. Det gör att 100 000 ton rapsfrö används för biodiesel 
(2,5 ton * 40 000). Rapsen innehåller 40% olja och 100 000 ton motsvarar 40 000 ton olja 
(RME).76 
 
Regeringen har kommit ut med ett nytt lagförslag om att ökad inblandning av RME, i diesel 
med 3%. Detta innebär att gå från 2 procentig till en 5 procentig inblandning. Som tidigare 
nämnts, går det åt cirka 4 miljoner kubikmeter diesel i Sverige och det skulle innebära att 200 
miljoner liter RME skulle kunna ingå i den diesel som förbrukas.77 
 
Scania har sedan lång tid tillbaka testat driftsäkerheten för lastbilar som körs på RME. 
Företaget kan nu garantera driftsäkerheten vid körning uteslutande på RME för samtliga 
lastbilar som tillverkats under de senaste 8 åren – drygt 300 000 stycken. Nackdelen med 
RME är att den kräver en stor odlingskapacitet och att dagens produktion är otillräcklig för 
transportindustrins stora behov. Den kapacitet som idag finns tillgänglig för rapsodling inom 
EU motsvarar endast 10-15% av det fordonsbränsle som används.78 Nettotillskottet blir 

                                                 
74 SPI, Internet 
75 Grönabilister, Internet 
76 Biärsjö, Telefon intervju  
77 Förstudie Höglandsetanol, rapport  
78 Scania, Internet 
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troligen klart mindre än så. Därmed är en inblandning av endast 5% i dieselbränslet i 
dagsläget det rimligaste alternativet.79 
 

4.2.2 Etanol 
Etanol är idag det mest använda biodrivmedlet i Sverige.80 Etanol påverkar inte 
växthuseffekten då den är en förnybar energikälla. En ekonomisk fördel för konsumenter är 
att etanol är skattebefriad. Etanol beskrivs som en alkohol som kan användas som 
fordonsbränsle till både lätta och tunga fordon.81 Oftast blandas den med 15% bensin och 
kallas E85.82 Bensinens andel i E85 bränslet beskattas med koldioxidskatt och energiskatt.83  
 
Enligt en rapport gjord av Jordbruksverket har världsproduktionen av etanol ökat från 30 till 
46 miljarder liter mellan åren 2001 och 2005. En stor del av denna ökning beror på ökad 
konsumtion av etanol som fordonsbränsle.84 I Stockholm ökar antalet etanolbussar, det finns 
idag en flotta på 253 bussar och siffran kommer att öka till ungefär 400 bussar under åren 
2005-2006.85  
 
Erfarenheterna från etanolbussar visar att det går att driva ett tungt fordon på etanol. En 
etanolbuss väger cirka 12 ton och kostar cirka 10% mer än en dieselbuss idag. En dieseldriven 
buss kostar cirka 2 miljoner kronor, detta betyder att en ny etanolbuss kostar cirka 200 000 kr 
mer. Scania har utvecklat bussar som drivs uteslutande på etanol.86 Om samma etanolmotor 
som används på en buss skulle användas på en lastbil, erfordras endast vissa 
teknikförändringar, men i princip är de likadana. Anledningen till att det inte tillverkas några 
etanollastbilar i dagsläget beror på efterfrågan som fortfarande är för liten. Detta kan jämföras 
med personbilar där efterfrågan är betydligt större. Etanolmarknaden ökar och det finns 
troligtvis bättre förutsättningar att producera etanol än biogas.87 Detta är ytterligare en 
anledning till att tro på en satsning på etanollastbilar i framtiden. Det finns begränsade 
möjligheter att öka biogasproduktionen, däremot kan företag välja att använda naturgas. 
Användning av naturgas tillför även det koldioxidutsläpp till atmosfären.  
 
I Sverige finns det 400 tankställen för etanol medan det för biogas endast finns 65 stycken. 
Merkostnad för en biogaslastbil är cirka 300 000-500 000 kr jämfört med en vanlig 
diesellastbil och om skillnaden i omkostnader är ungefär densamma för bussar och lastbilar, 
så kostar en biogaslastbil cirka 250 000 kr mer än en etanollastbil. Biogaslastbilar har mindre 
utvecklingspotential jämfört med etanol, då etanol dessutom är lättillgängligare samtidigt är 
driftkostnaderna för biogas mindre jämfört med etanol. Det är inte bara priset på fordonet som 
spelar in, underhåll och service är viktiga komponenter. För en etanolbuss blir underhåll och 
drivmedelskostnader cirka 70 000-100 000 kr dyrare per år än för en dieselbuss, men 

                                                 
79 Ibid 
80 OKQ8, Internet Sökord: etanol 
81 Energimyndighetens ordlista, Internet 
82 Miljöfordon Internet 
83 Etanol.nu, Internet 
84 Nyteknik, Internet 
85 Miljöbilar, Internet 
86 Boman G., telefon intervju  
87 Boman G, telefon intervju Scania 

 23



drivmedelkostnaden är ändå den avgörande.88 Företag skriver oftast på långa avtal när de 
upphandlar drivmedel och får därmed viss rabatt.  
 
I svenska fordon används etanol som produceras av tre typer av råvaror: svenskt vete, svensk 
skogsråvara och brasilianskt sockerrör. Största delen av den svenska etanolanvändningen, mer 
än 80%, kommer från Brasilien.89 Nackdelen med importen av etanol från Brasilien är 
transportkostnader och miljöbelastning av distribution till tankställena. Merkostnaden i energi 
är dock mindre än 5%. Om det ska vara lönsamt att producera etanol här i Sverige, blir 
regeringen tvungen att höja tullen på importerad etanol. Svenska fordon förbrukar drygt 300 
miljoner liter etanol om året och av dessa är endast 50 miljoner liter producerade i Sverige. 
Detta beror på att brasiliansk etanol har mycket hög kvalité och kostar betydligt mindre 
jämfört med den svenska produktionen. Agroetanol som tillverkar etanol i Sverige säljer även 
på den europeiska marknaden där man får ett bättre pris. Till sina svenska kunder säljer 
Agroetanol brasiliansk etanol.90  
 
Det diskutera huruvida etanolbilarna verkligen är bättre för miljön jämfört med bensin och 
diesel. Enligt Mats Björsell, miljöexpert på naturvårdsverket, är etanolbilarna betydligt bättre 
för miljön än de bensindrivna bilarna. Dessutom menar han att det är en myt att brasilianska 
högeffektiva sockerrörsodlingar skulle hota regnskogen. Han hävdar också att det inte finns 
några stora problem med de långa transporterna då etanolen transporteras i stora säkra tankar 
som är effektiva och ger låga transportkostnader, med ringa miljörisker. Ur ett globalt 
rättviseperspektiv kan etanol därför vara att föredra. Det finns områden i exempelvis Afrika 
som har goda förutsättningar för sockerrörsodling, vilket skulle generera arbete och driva på 
samhällsutvecklingen i dessa fattiga länder.91 Produktionen av etanol kan vara mer eller 
mindre miljövänlig beroende på vilket bränsleslag fossilt eller icke fossilt, som används under 
produktionsprocessen.  
 
Etanol har inte lika högt energiinnehåll som diesel vilket innebär att det går åt mer etanol för 
att få ut samma kraft som ur diesel. Energiinnehållet anges av det värmevärde som finns i ett 
drivmedel eller bränsle. Nedan följer en sammanställning med schablonvärde för olika 
drivmedel:     

Energiinnehåll för olika drivmedel, MWh/m3: 
Drivmedel MWh/m3 
Bensin 8,7 
Etanol 6,2 
Diesel MK1  9,8 
Diesel 
MK2/MK3 

10 

RME (biodiesel) 10 
Metanol 4,3 
Biogas 0,01 
Vätgas 0,003 

                           Tabell 3: Energiinnehåll92 

                                                 
88 Sunnerstedt E., telefon intervju Miljöbilar  
89 Miljöfordon, Internet 
90 Nyteknik, Internet 
91 Svenska Dagbladet, Internet 
92 Naturvårdsverket, Internet 
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4.2.3 Bränsleceller   
 
Bränslecellsteknik kan vara ett annat alternativ till användning av fossila bränslen. En 
bränslecell kan jämföras med ett batteri som tankas med vätgas, där avgaserna är vatten. 
Bränsleceller kan användas för flera ändamål, t.ex. produktion av el till sjukhus där 
strömavbrott skulle innebära en katastrof. Christian Azar, som är professor i hållbara energi- 
och materialsystem på Chalmers-tekniska högskola har efter mångåriga studier kommit fram 
till att vätgasen blir framtidens bränsle för transporter, för närvarande är dock bränslecellerna 
alltför dyra.93 I framtiden kan fordon använda bränsleceller istället för elbatterier eller 
förbränningsmotorer. I USA och på många andra ställen i världen, även i Sverige, forskas det 
kring bränslecellsfordon.94 

 
Bränslecellen är kompakt, har låg vikt och hög verkningsgrad. Vätgas måste tillverkas, och 
hur miljövänlig den är beror på råvaran. Använder man solenergi för att dela upp vatten i 
vätgas och syrgas, är den mycket miljövänlig. Med dagens teknik är det däremot betydligt 
billigare att använda bensin eller olja i tillverkningsprocessen men då uppstår det i stället 
miljöbelastningar i form av koldioxidutsläpp.95  
 
Produktion av vätgas i stor skala kräver ett helt nytt system för produktion, distribution och 
lagring. Vätgas tar mycket plats och måste lagras under högt tryck. Nedan visas en schematisk 
skiss på en bränslecell.  

 
Figur 2: Bränslecell96 

 
Bränslecellen har ett extremt tunt membran som separerar vätet från syret. Sedan bryts vätet 
ned till negativa och positiva elektroner och protoner. Protonerna passerar igenom det tunna 

                                                 
93 Milöportalen, Internet 
94 F&F, artikel 
95 Miljöportalen, Internet  
96 Albisson I, Internet  
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membranet medan elektronerna går en annan väg, via en yttre strömkrets som driver 
elmotorn. På andra sidan membranet omvandlas protoner, elektroner och syre till vatten.97 
 

För att sträva efter ett hållbart transportsystem kommer vätgasen med stor sannolikhet att ha 
en viktig roll i övergången från fossila bränslen till alternativa energikällor. I Sverige finns det 
flera försöksprojekt med tyngdpunkten i Västra Götaland. Troligtvis kommer en ny industri 
att växa fram när vätgasen ersätter fossila bränslen. Därmed ökar möjligheter till tillväxt och 
arbetstillfällen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 Volkswagen, Internet  
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4.3 DHL – Aktuell Situation  
DHL grundades år 1969 och döptes efter de tre grundarnas namn Adrian Dalesy, Larry 
Hillblom och Robert Lynn. Idag ägs DHL av Deutsche Post World Net. Under detta namn 
samarbetar Deutsche Post, DHL och Postbank. DHL är störst på den internationella 
marknaden när det gäller expresstransporter, vägtransporter och flygfrakt. Inom sjöfrakt och 
logistiklösningar hävdar DHL att man är bäst i världen. Koncernen har cirka 6 500 kontor 
utsprida i 220 länder och med cirka 285 000 anställda. Företagets nätverk räcker till mer än 
120 000 destinationer. I Sverige är försäljningen 8 miljarder kronor per år.98  Företagets tre 
största konkurrenter är TNT (Nederländerna), UPS och FedEx i Express Corporate Division.  
DHL Sverige har totalt cirka 3 500 bilar i sin trafik, varav 3 000 räknas som tunga fordon.99  
 
DHL har olika affärsområden inom express, paket och logistik från en och samma leverantör.  
Denna studie koncentrerar sig på DHL Express vars svenska huvudkontor finns i Solna. 
Organisationens vision är att ha ett långsiktigt hållbart transportsystem.100 Genom företagets 
omfattande nätverk kan man kombinera både väg- och flygtransporter, detta innebär goda 
förutsättningar att tillgodose både lokala och internationella marknaderna. DHLs kunder 
kräver hög standard på sina leveranser och för att möta detta krav kombinerar företaget global 
täckning och lokal kunskap och får på så sätt konkurrensfördelar. Företaget erbjuder ett brett 
utbud av standardiserade tjänster såväl som skräddarsydda lösningar till sina kunder.101   
 
Största delen av DHLs transporter görs med fordon som drivs med fossiltbränsle. Företaget 
arbetar aktivt med olika steg för att motverka och minska sina koldioxidutsläpp och detta är 
företagets största prioritet inom miljöområdet.102 I Sverige har företaget 4 biogaslastbilar till 
förfogande och kunden har möjlighet att beställa ytterligare 6 fordon som körs på biogas. Från 
moderbolaget finns krav att DHL ska vara bäst i sin klass och att dotterföretagen ska vara 
miljöcertifierade.103  
 
När det gäller tunga dieseldrivna lastbilar så har DHL Express i Solna tre olika typer. 
Beräkningar kommer att göras för den lättaste klassen. Mindre lastbilar används mest inom 
stads och stadsnära trafik och de kör oftast korta körsträckor. Därför är det viktigt att se till att 
dessa fordon körs på alternativa medel så att luftkvalitén i tätorterna inte påverkar 
medborgarnas hälsa. DHL har 15 lastbilar som drivs på alternativa drivmedel och 15 av DHLs 
åkerier kör med RME- inblandning. Ett släp kostar cirka 600 000 kr och leder till en extra 
bränsleförbrukning på 0,7 l/mil. Släp dras efter de två större biltyperna.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
98 DHL Internet  
99 Ibid 
100 Schantz intervju  
101 Ibid  
102 Ibid 
 
103 Schantz V. J. Intervju  
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Mindre lastbil - Typ Volvo FL 615  
Skattevikt 15 ton och lastar 5-7 ton  
Pris cirka 900 000 kr 
Drar 3,1 l/mil (diesel)  

Större Lastbil typ Volvo FM9, två axlar 
Skattevikt 18 ton och lastar 10 ton 
Pris 1 150 000 kr 
Drar 3,2 l/mil (diesel) 

Störst – Volvo FM12 tre axlar 
Skattevikt 26 ton och lastar 13 ton 
Pris 1 200 000 kr 
Drar 3,8 l/mil (diesel) 

 
DHLs fordonsflotta DHL Express Solna  

DRIVMEDEL FORDON 
• Etanol • Tjänstebilar 
• Biogas • 13 mindre bilar Mercedes M316 

• 4 lastbilar (lastar 7,5 ton)  
• 2 Mercedes ECONIC 
• 2 begagnade ombyggda Scania 

P114 
• Diesel med 2 % RME • 235 lastbilar  

Tabell 4: DHL fordon (egen bearbetning)104  

 
DHL använder som drivmedel diesel miljöklass 1 och räknar med 2,63 kg CO2/l (kilo 
koldioxid utsläpp per liter diesel). Förutom diesel använder företaget etanol, biogas och diesel 
med inblandning av RME. Idag är inblandningen av RME i dieseln 2% men den kommer att 
öka till 5% senare i år. Priset för RME är det samma som diesel. 
 
DHL säljer en produkt som heter ”Gröna Ton”. Detta innebär att DHL garanterar kunden att 
när man betalar 40 öre extra per tonkilometer kommer motsvarande mängd gods att 
transporterats lika långt med en förnybart driven lastbil någonstans i Sverige. ”Gröna ton” 
fungerar som ”grön el”- konceptet. Gröna Ton (per km) kan produceras på två sätt: med RME 
eller med biogasbilar. Beräkningen av koldioxidminskningen kan vara svår att uppskatta, då 
den beror på vilket produktionssystem som används vid transporten. Företaget för en dialog 
med kunden och säljer genomsnittspriset då transporten körs både på biogas och RME. 
Fördelen med RME är att den är mindre kostsam jämfört med biogasbilar. 
Produktionssystemet beror i sin tur på kundens önskemål och tillgången. DHL planerar att i 
framtiden sälja koldioxidminskning istället för ton/km så att kunden får en bättre uppfattning 
om själva minskningen av utsläpp av koldioxid som man har bidragit med. Under 2005 
fraktades 6 miljoner tonkilometer med fordon som drivs på alternativa medel.105 
 
DHL har fyra distributionslastbilar som körs på biogas och ökar systemet i takt med 
efterfrågan.106 De ställer också krav på sina åkerier att redovisa ständiga miljöförbättringar för 
                                                 
104 Schantz J-V., mejl 
105 DHL, PowerPoint presentation  
106 miljöfordon, Internet 
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varje år. De åkerier som klarar detta får högre miljöpoäng. Man sätter också ett miljöindex på 
åkerierna. En del av miljöindexet gäller lastbilsparkens sammansättning. För att få högre 
poäng måste parken kontinuerligt förnyas. Ju högre Euroklass desto högre poäng ges. 
Miljöindexet måste förbättras från år till år.107 På så sätt styr DHL sina åkerier mot en 
miljövänligare drift. 
 
DHL försöker påverka sina kunder att köpa produkten Gröna Ton. Det kartläggs vilka kunder 
som är speciellt intresserade av miljöfrågor. Alla kunder som DHL sluter avtal med, 
informeras om Gröna Ton som ett miljövänligt alternativ till transporten av gods. Gröna Ton 
har för närvarande sju huvudkunder: Arvid Nordquist HAB, Cale Access, Coop AB, 
Genevad, Kvaerner Power AB, Stora Enso, och Witre.108 I år har DHL bestämt att de ska öka 
antalet med två nya kunder.   När en kund köper denna produkt får han ett diplom och kan 
därmed tillgodoräkna kredit för koldioxidminskning. Om en kund väljer Gröna Ton, blir det 
40 öre per ton kilometer dyrare än vanligt frakt som körs på fossilt bränsle.109  Coop AB kör 
1% av sina transporter med DHLs Gröna Ton och är företagets största kund.   
 
Både kunden och DHL vill krediteras för koldioxidminskningen, men det får inte ske dubbel 
redovisning när utsläppsminskningen redovisas på nationell nivå. Idag är detta inget problem 
för DHL då företaget inte är tillståndspliktigt när det gäller redovisning av emissioner från 
sina transporter. Om transportnäringen ska börja handla med utsläppsrätter måste alla 
inblandade parter ha klart för sig hur bokföringen av utsläppsrätter och eventuella 
minskningar ska gå till. Det finns för närvarande ett litet utbud av tunga miljövänliga lastbilar 
på markanden, vilket innebär en tröghetsfaktor för DHLs miljöarbete. För närvarande har 
DHL ingen strategisk planering för  eventuellt införande av transportsektorn i handelsystemet 
med utsläppsrätter.  
 
DHL har tre huvudsakliga drivkrafter för att jobba med miljön här i Sverige: kunder, 
moderbolaget och lagstiftning. Utifrån kundernas krav arbetar företaget kontinuerligt med att 
minska sin miljöpåverkan. Kunderna ställer också krav på att företaget ska vara 
miljöcertifierade, vilket de är enligt ISO 14001. DHL informerar också sina kunder om att ju 
bättre de kan planera önskad leverans, desto effektivare kan företaget se till att transporten 
blir. Om en kund kan vänta några dagar med att få sin leverans kan DHL se till att transporten 
sker på ett optimalt sätt. Att uppfylla kundens behov tillhör DHLs naturliga vision.110   
 
Företaget bedriver även utvecklingsarbete som handlar om företagets påverkan på 
luftföroreningar och klimatförändringar. Bullerreduktion är ett annat område som det forskas 
omkring. Etanol och bränsleceller ingår dock inte i företagets studier.    
 
 
 
 

                                                 
107 Schantz J-V, email 
108 DHL, Internet 
109 ibid 
110 Schantz J., intervju 
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4.4 Beräkningsmodellen 
Syftet med denna beräkningsmodell är att jämföra kostnaderna för en verklig lastbil som drivs 
på diesel med en ”modellastbil” som körs på etanol.  
 
Beräkningar görs för en mindre variant av DHLs tunga lastbilar Volvo FL 615. Lastbilen har 
en total vikt på 15 ton, kostar cirka 900 000 kr, lastar max 7,5 ton och drar 3,1 liter diesel per 
mil. En 15 tons lastbil används i vad DHL kallar för H/D trafik (hämtning och distribution), 
det gäller korta körsträckor, i genomsnitt totalt 3 500 mil per år och framförallt i tätortsnära 
transporter. Modellen representerar en stor andel av DHL lastbilspark.111  
 
Korta körsträckor kan innebära en fördel för de skattebefriade etanolbilarna med tanke på att 
väg- och fordonsskatt är lägre. Det blir en högre kostnad för en diesellastbil att köra korta 
sträckor då det blir färre mil att slå ut de fasta kostnaderna på. I dagsläget har inte DHL tunga 
lastbilar som uteslutande körs på etanol. Beräkningar har baserats på information från 
intervjuer med experter i branschen för alternativa fordon, med miljöansvarig på företaget 
DHL och litteraturstudier. Grundförutsättningarna för de två alternativen anses vara 
likvärdiga. Det som skiljer de två alternativen åt, och som är med i kostnadsanalysen är: 
 

• Inköpspris  
• Underhåll 
• Drivmedel 
• Skatter och avgifter 
• Utsläppsrätter 
 

Det finns rörliga och fasta kostnader för en lastbil. Drivmedel och underhåll är ett exempel på 
rörliga kostnader. Drivmedel ökar för varje körd mil och är även en direktkostnad då den är 
beroende av om transportarbetet utförs eller inte. Fasta kostnader är oberoende av 
förändringar i transportvikt eller volym. Fasta kostnader kan vara räntor och fordonsskatt som 
är på årsbasis och inte påverkas direkt av körsträcka. I denna studie tar jag inte hänsyn till 
indirekta kostnader eller andra kostnader som till exempel administrationskostnader eller 
däckslitage. Dessa påverkas inte direkt av vilken teknik eller vilket bränsle som används.  
 
 
DHLs lastbilar har en genomsnittlig fyllnadsgrad på 75%. Detta betyder att med en maximal 
last på 7,5 blir genomsnittslasten cirka 5,7 ton. Ju högre fyllnadsgrad desto effektivare blir 
transportarbetet vilket innebär en minskning av utsläpp per transport. Enligt DHL är de fasta 
kostnaderna cirka 30% av lastbilens inköpspris, rörliga kostnader representerar cirka 50% 
(drivmedel, däck, reparationer), resten är kostnader för personal och administration samt 
rörelsemarginal. Drivmedel står för cirka 45% av de rörliga kostnaderna.112 
 

                                                 
111 Schantz J-V, email  
112 Schantz J-V, email 
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                               Figur 3: Kostnader diesel lastbil 113  
 
 
Uppgifter som kommer från DHL är markerade med ( * ), resterande siffror baseras i stor 
utsträckning på i övrigt särskilt angivna källor.    
 

4.4.1 Diesel och etanol lastbil  
 
Här nedan följer en förklaring till de olika poster i beräkningen:  
 

• Inköpspris: 900 000 kr, slutvärde 0 kr efter 10 år, för etanollastbilen antas ett 10% 
högre inköpspris (990 000 kr), samma slutvärde 0 kr efter 10 år. 

 
• Avskrivningar: inköpspris fördelat på 10 år.  
 
• Genomsnitträntekostnad: genomsnittet av inköpspriset och slutvärdet (0 kr) 

räntesatsen 5%. 
 
• Underhållskostnader: 25 kr/mil* för dieselbilen och 35 kr/mil för etanol alternativet.  
 
• Drivmedelpris: 8,43 kr/liter (dagens dieselpris från OKQ8), priset på etanol 6,47 kr/l. 

Jag har antagit att DHL får 10% rabatt på allt bränsle de köper. Detta antagande byggs 
på min uppfattning om att det är vanligt att stora företag får rabatt på drivmedel när de 
sluter avtal med ett bränslebolag. Övrig information som gäller diesel kommer från 
DHL medan för etanol har jag använt sekundära källor som hemsidan etanol.nu.114 Jag 
har jämfört förbrukning mellan bensin och diesel, därefter bensin och etanol, slutligen 
dragit slutsatser om etanolets förbrukning.   

 
 

                                                 
113 Egen bearbetning baserat på uppgifter från DHL 
114 Etanol.nu Internet och mejl  
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• Skatter och avgifter: vägskatt 12 000 kr/år och fordonskatten är 10 000 kr/år.* 
Skatter och avgifter är betydligt dyrare för dieselalternativet.  Grundavgiften på 360 kr 
som belastar etanolet är en årskostnad angivet från skatteverket gällande personbilar 
som körs på alternativa bränslen. Det saknas särskild information gällande en 
etanollastbil därför har jag använt samma siffra. 

 
• Total utsläpp av koldioxid: 25,61 ton/år (bränsleförbrukning liter/mil x körsträcka 

mil/år x koldioxidfaktor kg CO2/liter bränsle). 
 
• Kostnader för utsläppsrätter: priset på ett ton CO2 ligger idag på 16 Euro 

(Nordpool). Enligt mina antaganden kommer transportsektorn inte ha några gratis 
tilldelningar av utsläppsrätter. Detta betyder att de får stå för hela kostnaden av alla 
koldioxidutsläpp som transporterna orsakar.  Kostnaderna för utsläppsrätter belastar 
däremot inte etanol. I dagsläget berörs transportsektorn inte av handel med 
utsläppsrätter.  

 
• Körsträcka: samma för båda alternativ och data hämtas från intervju med DHL, 3500 

mil/år används.115  
 
 
 
På nästa sida följer en sammanställning som jämför årskostnad för de två alternativen: diesel 
och etanollastbilarna. Egenskaper som vikt, last och fyllnadsgrad antas samma för båda 
alternativen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
115 Schantz J-V, mejl  
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Årskostnad för Lastbil (15-ton):  
 
  DIESEL ETANOL Förklaringar  

ÅRSKOSTNAD FÖR LASTBILAR     
inköpspris, kr  900 000,00 990 000,00 10 % dyrare 
avskrivningar, 10år kr/år 90 000,00 99 000,00  

genomsnittlig räntekostnad,  5%, kr/år 22 500,00 22 725,00 
5 % på 
inköpspriset 

körsträcka, mil/år 3 500,00 3 500,00  
       
underhåll kr/mil 25,00 35,00  

Totalt kostnad för underhåll, kr/år 87 500,00 122 500,00 
Underhåll x 
körsträcka 

       
drivmedelpris, kr/liter, exk moms, 10% rabatt 8,43 6,47  
bränsleförbrukning liter/mil 3,10 4,50  

bränsleförbrukning, liter/år 10 850,00 15 750,00 

Körsträcka x 
bränsleförbrukning 
per mil  

Drivmedel kostnader, kr/mil 26,13 29,12  

Totalt drivmedelkostnad, kr/år 91 465,50 101 902,50 

Bränsleförbrukning 
x drivmedel 
kostnad 

       
vägskatt kr/år 12 000,00 0,00  
fordonskatt kr/år 10 000,00 0,00  
grundavgift för etanol bilar, kr/år 0,00 360,00  
Total kostand för skatter och avgifter kr/år 22 000,00 360,00  
    
växelkurs 1 Euro = 9,37kr 9,37    
utsläppsrätter, euro/ton 16,00    
utsläppsrätter, kr/ton 149,92    
utsläppsrätter, kr/kg 0,15    

totalt utsläpp, kg/år diesel 25 606,00   

Bränsleförbrukning 
liter/år x CO2 
faktor  

totalt utsläpp, ton/år 25,61    
koldioxidfaktor under drift, kg CO2/liter 
bränsle 2,36   

 

kostnad utsläppsrätter kr/mil 1,10    

Total kostnad för utsläppsrätter kr/år 3 838,85  
Total utsläpp x pris 
på rättigheter  

       
Total kostnad för lastbil utan 
utsläppsrätter  313 465,50 338 387,50 

 

Total kostnad för lastbil med 
utsläppsrätter  317 304,35  338 387,50 

 

Tabell 6: Jämförelse mellan diesel och etanol lastbil (egen bearbetning)  
 
Idag körs alla DHLs diesellastbilar med inblandning av 3% RME. Företaget planerar, som 
tidigare nämnts, att öka denna procentsats till 5% och detta medför en ytterligare minskning 
av växthusgaser.  
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4.4.2 Känslighetsstudie        
 

• Skillnad i totalkostnad för diesel-och etanollastbil:  
 
338 387 kr (etanol) – 313 465 kr (diesel)  = 24 922 kr/år utan utsläppsrätter 
338 387 kr              – 317 304 kr                = 21 083 kr/år med utsläppsrätter 
 
I uppställningen kan man jämföra kostnaderna för lastbilarna. Merkostnaden för 
etanollastbilen blir 24 922 kr/år. Tas hänsyn till kostnader för utsläppsrätter för diesel blir 
skillnaden något mindre, cirka 21 083 kr/år. Det går att redan av detta dra slutsatsen att 
kostnadsskillnaden är tämligen liten och kan förändras vid marginella förändringar av de 
ingående kostnadskomponenterna. Här följer ett par exempel på hur känslig kostnadsanalysen 
är: 
 

• Alternativ 1- ökade dieselpriser 
 

Om kostnadsskillnad utan inkluderande av utsläppsrätter slås ut på en årskonsumtion av 
diesel, innebär det att med en ökning av dieselpriset med cirka 2,30 kr/l, så kommer de två 
lastbilsalternativen att vara likvärdiga. Slås denna ökning ut på en tioårsperiod, så innebär 
detta en begränsad ökning, mindre än 0,23 kr/liter om året. Sannolikt tenderar priset på diesel 
att fortsätta att öka, därmed blir kostnaderna för båda alternativ likvärdiga om allt annat hålls 
konstant.  
 
24 922 kr/10 850 kr = 2,297 kr cirka 2,30 kr/l  
(skillnad total kostnad / bränsleförbrukning för diesel)  
 
2,3/10 år = 0,23 kr/l  
 
 

• Alternativ 2- ökade skatter för diesellastbilen 
 

Ett annat scenario är ifall kostnaderna för vägskatt och fordonskatt skulle öka för 
diesellastbilen (politisk styrning). För att båda alternativen ska vara likvärdiga innebär detta 
en total ökad kostnad på 24 922 kr/år. Detta kan fördelas genom att vägskatten skulle öka med 
cirka 12 000 kr och fordonskatten med nästan lika mycket, 12 922 kr totalt.  

 
 
• Alternativ 3- sjunkande underhållskostnader för etanolmotorn 
 

Ett rimligt antagande med hänsyn till teknikutvecklingen är att de högre 
underhållskostnaderna för etanollastbilen kommer att sjunka. Detta visar erfarenheterna av 
etanoldrivna personbilar som introducerades i Brasilien för drygt 20 år sedan.  Skulle denna 
kostnad sjunka med cirka 20%, så skulle alternativ diesel och etanol vara likvärdiga.  
 
  24 922 kr   (skillnad total kostnad)       ----- ”x” ? 
122 500 kr   (underhållskostnad etanol) -----  100 %                 x = 20% 
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• Alternativ 4– priset på utsläppsrätter 
 
Utsläppsrätterna ligger idag (september 2006) på cirka 16 euro/ton, för denna jämförelse 
innebär det en kostnadsnackdel för diesellastbilen med 3,838 kr/år, eller drygt en procent av 
totalkostnaden for dieselalternativet. Så länge utsläppsrätterna är på denna nivå påverkar de 
inte valet av teknikskifte. Det blir andra faktorer som blir avgörande för vilket alternativ som 
är mest intressant.  Om priset på utsläppsrätter ska påverka kostnadsjämförelsen måste den 
flerdubblas, vilket på kort sikt inte är troligt.  
 
 
Växelkurs för 1 euro = 9,37 kr dvs. 16 euros * 9,37 = 149,92 kr/ton 
 
Totalt utsläpp multiplicerad med pris på utsläppsrätter blir: 
25,61 ton CO2 * 149,92 kr/ton = 3 838 kr ton/år.  
 
 

• De viktigaste slutsatserna från analysen är: 
 

 Den totala kostnadsskillnaden för de två alternativen är liten och cirka 6-7% av den 
analyserade årskostnaden för dieselalternativet. 

 Kostnadsfördelarna för dieselalternativet kan snabbt förändras vid ändrade förutsättningar. 
 Priset på utsläppsrätter kommer att ha liten eller ingen påverkan på teknikvalet om 

tranportsektorn skulle komma med i handel med utsläppsrätter, detta med tanke på att 
priset på utsläppsrätter skulle ligga på ungefär samma nivå som idag. 
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5 SLUTSATS OCH DISKUSSION  
 
 
Såväl företagen som samhället står inför ett klassiskt dilemma när det gäller val av teknik med 
tanke på ekonomi och miljöinvesteringar. Det kan finnas risk för att företag endast vågar satsa 
på kortsiktiga lösningar pga. osäkerhet om skatter, avgifter, tillgång och pris på alternativa 
drivmedel. Om den teknik som finns tillgänglig idag skulle användas fullt ut, så skulle 
miljöbelastningarna minska betydligt. Teknikskiftet från högenergieffektiva bränslen (t.ex. 
diesel) till alternativa lösningar går knappast så fort som många kanske önskar. I Sverige 
används lagstiftning och ekonomiska styrmedel för att skydda natur och miljö, därmed kan 
företag som satsar på miljön dra nytta av detta.  
 
Studien grundas på att transportsektorn och speciellt tunga lastbilar står för en mycket stor 
andel av de utsläpp som skapar den s.k. växthuseffekten i det moderna samhället. Samtidigt är 
transportsektorn ännu inte med i systemet for handel med utsläppsrätter. För att ett 
transportföretag ska välja att handla med utsläppsrätter i framtiden, bör prisnivån på 
rättigheterna ligga under kostnaderna för en eventuell investering eller åtgärd. Det blir en 
viktig balansgång och uppgift för företaget att studera olika alternativ och jämföra kostnader 
med samhällsnytta och miljövinst. 
 
 
Det som är positivt med att införa transportsektorn i handelsystemet är att företagen får en 
ökad press på att anpassa sig till de nya miljökraven, samtidigt som de måste ges tid att ställa 
om sin verksamhet till modernare och bättre teknik.  Olika företag kan samarbeta i FoU- 
projekt och utveckla olika lösningar och idéer när det gäller alternativ teknik. Om priset på 
utsläppsrätter blir för lågt, kan företag välja att skjuta på investeringar för bättre teknik, något 
som inte gynnar miljön.  
 
  
Våra politiska partier har som målsättning att sträva efter ett samhälle utan användning av 
fossila bränslen till fordon. Det innebär att det är viktigt att företag satsar på att investera i den 
bästa tillgängliga tekniken, tänka långsiktigt och fortsätta att forska och utveckla nya 
lösningar. Det handlar inte enbart om att byta från diesel till etanol utan framförallt att bryta 
oljeberoendet.  
 
 
Det är snarare en politisk styrning som avgör vilket val av teknik som blir aktuellt för ett 
företags investeringar. Även om en diesellastbil skulle kosta mindre i inköp, så spelar det en 
stor roll vilka skatter och avgifter detta alternativ bär. Det behövs därför en klar politisk 
styrning om de uppsatta målen om minskat koldioxidutsläpp ska kunna uppnås.  
 
 
Om transportsektorn skulle införlivas i handel med utsläppsrätter skulle val av teknik 
påverkas av prisnivån på utsläppsrätterna. De faktiska bränslekostnaderna styr vilken typ av 
bränsle och fordon som ett företag väljer att satsa på. Studien visar att handel med 
utsläppsrätter på dagens prisnivå inte skulle vara tillräcklig för att stimulera transportsektorn 
att välja en annan teknik än diesellastbilar. Andra incitament och styrmedel behövs. Ökade 
dieselpriser samt ökade skatter på fossila bränslen och ökade avgifter på dieselbilar skulle 
kunna styra mot alternativteknik. Utsläppsrätterna måste bli dyrare för att påverka ett företags 
investeringsbeslut.  
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Med tanke på oljans historiska prisutveckling, kommer oljepriset troligen fortsätta att öka. Det 
finns dock ännu inget bränslealternativ som kan ersätta diesel vid begränsade prisökningar. 
Detta beror på att diesel har ett högt energiinnehåll, relativt sett attraktiva priser och att 
teknologin för diesel är väl utvecklad. Samhället kan bidra med kunskap om ny teknik genom 
forskning och bidrag till teknisk utveckling. I framtiden kommer därmed sannolikt flera 
intressanta och kostnadseffektiva alternativ att finnas.  
 
Etanol ger stora reduktioner av oönskade växthusgaser som koldioxidutsläpp. För att etanol 
ska vara mer konkurrenskraftig på marknaden gäller det att tillgängligheten fortsätter att öka 
samt att priset hålls konstant vilket missgynnar dieselpriset som alltså tenderar att fortsätta att 
stiga. Etanol har också negativa miljöaspekter som utsläpp av föroreningar som är 
cancerframkallanden samt ämnen som bidrar till försurning och övergödning.116 Dessa 
miljöaspekter kan förbättras med fortsatt teknikutveckling.  
 
Etanol kan jämföras med bränsleceller och diesel. Idag ligger priset på etanol under 
dieselpriset men med en ökad efterfrågan kan priset på etanol komma att höjas. Bränsleceller 
blir intressanta om de överträffar etanolets egenskaper beträffande tillgänglighet, säkerhet, 
effektivitet och pris.  
 
I dagsläget finns det inte några tunga lastbilar som körs på etanol. Eftersom bussar kan köras 
på etanol borde detsamma även gälla för tunga lastbilar men DHL har inget större intresse av 
att övergå till etanol, de ser hellre på alternativet att öka RME inblandning i deras dieseldrivna 
fordon. RME kan till skillnad från etanol blandas i diesel och detta utgör en viss 
konkurrensfördel. Personligen tycker jag att satsning på etanol är att föredra med tanke på att 
etanolmarknaden har ökat kraftigt och troligtvis kommer tillgången och priset på drivmedlet 
att förbättras. Etanol är än så länge ett bättre alternativ jämfört med bränsleceller. Detta beror 
på att tillgängligheten för etanol är större samt att kostnaderna är betydligt lägre.  
 
 
Det finns många fördelar med ökad användning av etanol i framtiden. Studien har identifierat 
olika miljöekonomiska fördelar som lägre utsläpp och lägre kostnader i form av skatter, 
utsläppsrätter och avgifter. Utöver dessa finns det även andra fördelar sett ur ett socialt och 
ekonomiskt perspektiv. Sockerrörsodlingen för etanol genererar jobb och kan vara ett 
alternativ för att utveckla tropiska och subtropiska regioner i världen som t.ex. delar av Afrika 
och Sydamerika. I ett land där arbetslösheten minskar blir det ekonomisk tillväxt, och detta 
ger i sin tur oftast en förbättrad livskvalité, tillgång till bättre sjukvård, utbildning och hälsa.  
 

      För fortsatta studier bör andra företag och sektorer som redan berörs av handelssystemet med 
utsläppsrätter studeras. Studien kan med fördel ytterliggare utvidgas genom att studera andra 
alternativa bränslen, teknik samt andra växthusgaser. 

 
 
 

                                                 
116  se tabell 1- Miljöeffekter, sid 12 
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BILAGA A 
 
 
 
 
Förstudiefrågor – Intervju med DHL 
 
 

• Hur arbetar DHL med att minska utsläpp av koldioxid från sina transporter?  
 
 

• Hur ser ni på handelsystemet med utsläppsrätter? 
 

 
• Ser ni framemot att transportsektorn tas med i handelssystemet? 
 
 
• Ser ni handelssystemet som en konkurrensfördel? 
 
 
• Vem bär ansvaret för att handla med utsläppsrätter?  
 
 
• Varför använder ni bränslet RME istället för exempelvis etanol? Pris? Kvalitén?  
 
 
• Kan man som kund köpa koldioxidminskningar hos er? Hur?  
 

 
• Andel lastbilar som körs på alternativa bränslen?  
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