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Förord 

 

Med detta examensarbete avslutar jag ekonomiingenjörsprogrammet på Högskolan i 
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Arbetet har varit lite av en berg- och dalbana där stora frågetecken har förbytts till insikter 

och ”aha-upplevelser”, detta mycket tack vare min handledare Lars Winges. Tusen tack 

för många givande diskussioner, ditt engagemang och flitiga läsande av rapporten. 

 

Jag vill även tacka min handledare på Korsnäs AB – Peter Olson. Tack för ditt tålamod, 

snabba svar på mina frågor och för all hjälp med att ta fram nödvändiga uppgifter om allt 

från dieselförbrukning till transportsträckor. 

 

Dessutom har jag under arbetets gång kommit i kontakt med många otroligt duktiga och 

hjälpsamma människor. Tack till er allihop!  

 

Sist men inte minst vill jag även tacka min examinator Göte Olsson för givande 

synpunkter och åsikter om rapportens struktur och innehåll. 

 

 

Gävle, 1 juni 2010 

 

Sophie Eberhorn  



 

Sammanfattning 

De senaste årtiondenas växande ekonomi med centralisering av produktion, minskning av 

lagernivåer och ökade krav på tillgänglighet har tvingat fram fler och längre 

godstransporter. Detta har lett till ett ökat användande av fossila bränslen vilket i sin tur 

ger allt större utsläpp av skadliga ämnen till vår miljö. Många av dessa föroreningar, så 

kallade växthusgaser, påverkar jordens klimat på så sätt att medeltemperaturen på 

jordytan höjs. Myndigheter och organisationer har på senare tid fått upp ögonen för dessa 

utsläpp och med hjälp av olika styrmedel har man delvis lyckats reglera utsläppen och 

börjat ta kontroll över situationen. För att kunna fastställa hur mycket miljöförorenande 

ämnen som släpps ut från transporter måste dock beräkningar och uppskattningar göras. 

Därför har en marknad med miljöberäkningsmodeller för utsläpp från olika transportsätt 

vuxit fram med syfte att kunna jämföra och följa upp förbättringsarbeten.  

 

Uppdragsgivare för detta examensarbete har varit Korsnäs AB. Syftet har varit att 

analysera och beräkna utsläppen av förorenande ämnen från fyra typiska 

produkttransportflöden från Korsnäs samt jämförande beräkningar för två av Korsnäs 

konkurrenter och en direkttransport. Utöver detta har två olika beräkningsmetoder, 

Skogsindustriernas kalkyl samt NTM:s beräkningsmetod utifrån NTM:s 

emissionsfaktorer, analyserats och jämförts. 

 

Vid jämförelsen av utsläppen mellan Korsnäs och konkurrenternas flöden framkom att 

Korsnäs i tjugo fall av tjugoåtta stod för det lägsta utsläppet av föroreningar. I fem fall av 

tjugoåtta hade en konkurrent eller direktbil lägst utsläpp medan det i tre fall förekom lika 

stora utsläpp hos Korsnäs som hos konkurrenter. Utsläppens storlek berodde främst på 

val av transportsätt och fordonstyp. Vid jämförelse av beräknade utsläppssiffror från 

Skogsindustrierna och NTM framkom en del olikheter. Skillnaderna mellan 

utsläppssiffrorna berodde främst på att olika emissionsfaktorer har använts vid 

beräkningarna.  

 

Det finns många olika miljöberäkningsmetoder att tillgå idag och detta skapar en 

förvirring och problematik. Eftersom olika företag använder olika beräkningsmodeller 

och dessa ofta skiljer sig åt vad gäller metod, emissionsfaktorer och antaganden är det 

mycket svårt att göra en korrekt jämförelse av utsläppen från olika företag. För att få bukt 

med denna problematik krävs en standardiserad beräkningsmodell som används av alla 

företag och detta är också på gång i dagsläget.



 

 

Abstract 

 

In recent decades growing economy with centralization of production, reduction of 

inventory levels and increased availability have forced more and longer transportation of 

goods. This has led to the increasing use of fossil fuels which in turn provides increased 

emissions of harmful substances into our environment. Many of these pollutants, so 

called greenhouse gases affect the climate of the earth so that the average temperature 

increases. Authorities and organizations have recently opened their eyes to these 

emissions and by using different management control measures they have been able to 

partially regulate emissions and take control of the situation. In order to determine how 

much environmental pollutants are emitted from transport, calculations and estimates 

have to be made. Therefore markets of environmental calculation methods of emissions 

from different transport modes emerged with a view to compare and pursue improvement 

works.  

 

The constituent for this thesis has been Korsnäs AB. The aim has been to analyze and 

calculate the emissions of pollutants from four typical product transport flows from 

Korsnäs, and making comparative calculations for two of Korsnäs competitors and a 

direct transport. In addition, two different environmental calculation methods, the 

calculation of Skogsindustrierna and NTM’s calculation based on NTM’s emission 

factors, were analyzed and compared.  

 

Comparisons of emissions between Korsnäs’ and competitors flows showed that Korsnäs 

in twenty cases of twentyeight accounted for the lower emission of pollutants. In five 

cases of twentyeight a competitor or direct transport had the lowest emissions, while in 

three cases, Korsnäs had equal emissions as a competitor. The size of emissions depended 

mainly on the choice of transport mode and vehicle type. By comparison of the calculated 

emissions figures from Skogsindustrierna and NTM some inequalities appeared. The 

differences are mainly due to different emission factors used in the calculations.  

 

There are many different environmental calculation methods available today and this 

creates confusion and problems. Because different companies use different calculation 

methods and they often differ in methods, emission factors and assumptions, it is very 

difficult to make an accurate comparison of emissions from various companies. To 

overcome this problem, a standard calculation method used by all companies is needed 

and this is also in progress in the present situation. 
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1 Inledning 

Detta kapitel innehåller en bakgrund till examensarbetet och dess ämnesområde. Vidare 

presenteras syftet med examensarbetet, arbetets avgränsning samt rapportens 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Energianvändningen och de därtill hörande koldioxidutsläppen från godstransporter har 

ökat markant de senaste årtiondena. Det är helt enkelt nödvändigt med fler och längre 

transporter för att tillgodose den växande ekonomin och kunders ökade krav på 

tillgänglighet. (Chapman, 2007; EEA Report, 2008) Att företag centraliserar sin 

produktion, minskar sina lagernivåer och inför tidsrestriktioner är fler orsaker till det 

ökande transportarbetet. (Lumsden, 2006) Dock innebär fler och längre transporter ett 

ökat användande av fossila bränslen och detta i sin tur leder till att en allt större mängd 

skadliga ämnen släpps ut i vår miljö och påverkar jordens klimat. (Chapman, 2007) 

Växthuseffekten är nämligen till 80 procent orsakad av koldioxidutsläpp enligt Enarsson 

(2006). De fossila bränslena kommer dessutom inte att räcka för evigt så det är hög tid att 

börja se sig om efter alternativ till denna miljöförorenande och sinande bränslekälla. 

Myndigheter och organisationer har på senare tid fått upp ögonen för hur skadliga dessa 

utsläpp från transporter verkligen är. Med hjälp av olika styrmedel har man försökt och 

delvis lyckats reglera utsläppen och på så sätt börjat ta kontroll över situationen. (Black, 

2010)  

 

Ur detta ökade miljöfokus på transporter har miljöberäkningsmodeller för utsläpp från 

olika transportsätt utvecklats. Det har blivit allt viktigare att kunna mäta mängden utsläpp 

som genereras vid olika typer av transporter, detta för att kunna göra jämförelser och följa 

upp förbättringsarbeten. Många företag och organisationer erbjuder kalkyler och 

beräkningsmodeller för detta men det finns i dagsläget ingen standardiserad modell att 

använda. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att belysa typisk miljöpåverkan för olika transportssätt. 

I detta ingår beräkning av föroreningar som släpps ut vid fyra typiska produkttransporter 

från Korsnäs AB till kunder i Västeuropa samt Kina. Dessutom ska utsläpp från 

transportflöden för två av Korsnäs konkurrenter samt en direktbil beräknas. De 

transportflöden som ska analyseras och vars utsläpp ska beräknas är följande: 

• Från Korsnäs i Gävle till TetraPak i Rubiera jämfört med motsvarande flöde för 

Konkurrent A. 

• Från Korsnäs i Frövi samt Gävle till TetraPak i Berlin jämfört med motsvarande 

flöde för Konkurrent A. 

• Från Korsnäs i Frövi till en stor kund i Frankfurt via terminal jämfört med en 

direktbil. 

• Från Korsnäs i Gävle till TetraPak i Kunshan, Kina, jämfört med motsvarande 

flöde för Konkurrent B. 

Vidare ska två olika metoder för beräkning av transporters miljöpåverkan jämföras och 

analyseras på ett vetenskapligt sätt. 

 

1.3 Avgränsning 

De transportflöden som har analyserats och beräknats med avseende på förorenande 

utsläpp har erhållits från Korsnäs AB både vad gäller deras egna flöden och 

konkurrenternas flöden. Korsnäs är medlem i Skogsindustrierna1 och vill därför att 

utsläppsberäkningarna ska göras i Skogsindustriernas egen kalkyl. Denna behandlar dock 

inte översjötransporter så utsläppen därifrån kommer att beräknas på annat sätt. Utsläppen 

för Korsnäs transportflöden ska även beräknas enligt NTM:s beräkningsmetod utifrån 

NTM:s emissionsfaktorer. Att just denna modell har valts för jämförelsen beror på att den 

är allmänt vedertagen i branschen och anses vara ett tillförlitligt verktyg enligt ett flertal 

insatta personer (Bergsten; Erlandsson; Huge-Brodin; Lundin).     

 

                                                      
1 Skogsindustrierna är massa-, pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och 
arbetsgivarorganisation. (Skogsindustrierna [1], 2010) 
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1.4 Fortsatt disposition 

Kapitel 2 – Metodbeskrivning. Detta kapitel redogör för de metoder som har använts i 

examensarbetet samt för olika vetenskapliga förhållningssätt. Vidare beskrivs det 

praktiska tillvägagångssättet och läsaren ges en möjlighet att bilda sig en uppfattning om 

arbetets trovärdighet.   

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram. I detta kapitel presenteras viktiga begrepp som anses 

vara relevanta för arbetet. Först ges en inblick i olika transportsätt och miljörelaterade 

frågor. Därefter beskrivs olika typer av beräkningsmodeller, dels generellt sett och dels de 

utvalda beräkningskalkyler som har använts i examensarbetet. 

 

Kapitel 4 – Empiri. Detta kapitel ger en beskrivning av företaget Korsnäs AB samt de 

transportflöden som ska beräknas med avseende på miljöpåverkande utsläpp. Vidare 

presenteras resultatet av de beräkningar som har utförts med respektive beräkningsmetod.  

 

Kapitel 5 – Diskussion och analys. I detta kapitel diskuteras och analyseras de resultat 

som framkommit vid beräkningen av de kartlagda transportflödena. Resultaten från de 

olika beräkningskalkylerna jämförs och likheter samt olikheter diskuteras. 

 

Kapitel 6 – Slutsats. Detta kapitel avrundar rapporten genom att presentera de slutsatser 

som har dragits.   

 

Kapitel 7 – Rekommendationer till fortsatt arbete. I detta kapitel presenteras författarens 

förslag på arbete inom ämnesområdet som kan vara till nytta i framtiden för att 

komplettera detta examensarbete. 
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2 Metodbeskrivning 

I detta kapitel ges en teoretisk beskrivning av vilka metoder som har använts i 

examensarbetet samt en beskrivning av tillvägagångssättet. Därefter ges en kritisk 

granskning av de valda metoderna. Tillsammans ger detta en möjlighet för läsaren att 

bilda sig en uppfattning om arbetets trovärdighet. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Detta examensarbete på ekonomiingenjörsprogrammet har utförts på uppdrag av Korsnäs 

AB. Arbetet startade med litteraturstudier för att få en inblick i ämnet transporter och 

deras miljöpåverkan. Genom att ta fram relevant litteratur kunde den teoretiska 

referensramen påbörjas i ett tidigt skede av arbetsprocessen. Tack vare den framkomna 

teorin skapades en förståelse för de beräkningsmodeller som har använts i arbetet. För 

Korsnäs del var de beräknade utsläppssiffrorna för de egna och konkurrenternas 

transportflöden av störst intresse medan sammanknytningen av dessa beräkningar med 

teorin krävdes för vetenskaplighetens skull.  

 

Beräkningarna har utförts i Excel både vad gäller Skogsindustriernas kalkyl och 

beräkningarna utifrån NTM:s emissionsfaktorer.  

 

2.2 Litteraturstudier 

En litteraturstudie är en sammanfattning och organisering av vetenskapliga artiklar, 

böcker och andra dokument som beskriver det valda ämnet i både dåtid och nutid. I den 

mest strikta formen av forskning baseras litteraturstudier till största del på artiklar som 

publicerats i vetenskapliga tidskrifter. En bra litteraturstudie kan dock även innehålla 

information som hämtats från rapporter, böcker och myndighetsdokument. Syftet med en 

litteraturstudie är att dokumentera hur en studie bidrar till befintlig litteratur. Om en 

likadan studie redan finns tillgänglig så bidrar den nya studien inte med något nytt i 

vetenskapssammanhanget och är alltså onödig. (Creswell, 2005)   

 

Detta examensarbete är delvis en litteraturstudie där böcker, vetenskapliga artiklar, 

rapporter och internetsidor har utgjort informationskällorna. Genom att söka efter 

vetenskapliga artiklar i olika databaser kunde relevant information rörande transporter 
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och dess miljöpåverkan samt beräkningsmodeller för transportutsläpp samlas in och 

analyseras. De databaser som har använts vid utsökning av vetenskapliga artiklar är 

Emerald och ScienceDirect, men även Google Scholars sökmotor har använts för att hitta 

relevanta vetenskapliga artiklar. De sökord som användes var ”transport”, ”miljö*”, 

”environment*”, ”emission*” samt dessa i kombination. Många organisationer inriktar 

sig på miljöfrågor i samband med olika transportsätt. Dessa organisationer har ofta 

hemsidor där relevant information publiceras och därför har även ett stort antal 

internetkällor använts i detta examensarbete. Den utvalda litteraturen har lagt grunden till 

arbetets empiri och därmed bidragit till en ökad förståelse för utsläppsberäkningar. 

 

2.3 Datainsamling 

Uppgifter om utformningen av Korsnäs samt konkurrenternas transportflöden har 

erhållits från Korsnäs vad gäller transportsätt och rutter. Korsnäs har, tillsammans med 

berörda terminaler i Europa, även bidragit med en del transportsträckor men merparten 

har hämtats från EcoTransIT:s online-verktyg, Google maps samt Distances.com och 

Searates.com vilka är avståndskalkylatorer för hamnar.  

     

2.4 Vetenskapligt förhållningssätt 

Inom vetenskapssamfundet beskrivs ibland huvudmotsättningen som positivism kontra 

hermeneutik. Dessa två forskningstraditioner skiljer sig åt vad gäller metodologiskt 

angreppssätt då positivismen strävar efter en absolut kunskap medan hermeneutiken 

betonar kunskapens relativitet. (Bjereld et al., 1999) Positivismen tillskrivs den 

naturvetenskapliga forskningen och inriktar sig på förklaring, allmängiltighet, distans och 

opartiskhet. Hermeneutiken däremot förespråkar ett socialvetenskapligt forskningsideal 

där fokus ligger på förståelse, totalitet, engagemang och partiskhet. (Andersson, 1979) 

Idag anser de flesta att motsättningen mellan dessa forskningstraditioner är falsk och 

förlegad. Numer är det inte legitimt att tala om en renodlad positivist eller hermeneutiker 

utan skillnaden mellan inriktningarna är idag att de enskilda forskarna intresserar sig för 

olika saker. Idag är en positivist fullt medveten om att det inte finns någon absolut 

sanning och hermeneutikern tvekar inte att söka efter samband i sin forskning. (Bjereld et 

al., 1999) 
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Detta examensarbete kan anses vara mer positivistiskt än hermeneutiskt eftersom det 

bygger på, förhoppningsvis allmängiltig och opartisk, teori och beräkning. Resultaten har 

dock analyserats och tolkats fritt och någon absolut sanning kan inte anses finnas. 

 

2.5 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

En studie kan göras med kvantitativ eller kvalitativ metod och det finns både likheter och 

skillnader mellan dessa. I en kvantitativ studie ställs specifika och avgränsade frågor i 

syfte att samla in numerisk data som kan analyseras statistiskt. En kvantitativ 

undersökning görs alltså på ett objektivt och opartiskt sätt. En kvalitativ studie däremot 

bygger på deltagarnas uppfattning genom att forskaren ställer öppna, generella frågor och 

sedan samlar in data bestående av ord eller text. Dessa ord eller texter analyseras sedan 

utifrån olika teman vilket alltså innebär att undersökningen utförs på ett subjektivt och 

partiskt sätt. (Creswell, 2005) I praktiken är det dock mycket svårt att utföra en rent 

kvantitativ eller kvalitativ studie då de flesta studier alltid har inslag av båda metoderna i 

större eller mindre utsträckning. (Bjereld et al., 1999)  

 

I detta examensarbete har huvudsakligen kvantitativ metod använts. Utsläppsdata för 

olika transportflöden har beräknats och dessa har sedan jämförts och därefter analyserats.   

  

2.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om i vilken utsträckning en studie verkligen undersöker det som avses 

undersökas. Validiteten är alltså hög om man mäter det som man avser mäta. (Bjereld et 

al., 1999) Man kan dela in validitet i intern och extern validitet. Intern validitet behandlar 

frågan om ett fenomen beskrivs på rätt sätt. Extern validitet kallas även generaliserbarhet 

och handlar om huruvida det går att generalisera ett resultat från en undersökning till 

andra fall eller om resultatet enbart gäller för det undersökta fallet. (Jacobsen, 2002)  

 

Med reliabilitet avses i vilken utsträckning ett forskningsresultat kan upprepas. Detta 

bygger på att det finns en enda verklighet och att man, vid upprepade studier av ett och 

samma fenomen, alltid kommer att få samma resultat. (Merriam, 2009) Reliabiliteten 

bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrann man är vid bearbetning av 

informationen. Hög reliabilitet uppnås alltså om man vid olika och oberoende mätningar 

av ett fenomen får samma eller ungefärligen samma resultat. Reliabilitet blir oftast 
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aktuellt då man gör en kvantitativ undersökning eftersom man då förmodligen är 

intresserad av att veta om ett mått är stabilt och pålitligt eller inte. (Holme & Solvang, 

1997) En kvalitativ studie däremot kan inte upprepas på samma sätt som en kvantitativ 

studie eftersom människors beteenden aldrig är statiska. Därför är det inte relevant att tala 

om den traditionella typen av reliabilitet vid kvalitativa studier. (Merriam, 2009) 

 

I ett arbete som detta kan det vara svårt att säkerställa en god validitet och reliabilitet. Det 

finns många olika valmöjligheter vid användande av olika beräkningsmetoder och detta 

påverkar naturligtvis utfallet. Genom att vara noga med sina antaganden och val i 

beräkningarna skulle dock en relativt hög validitet och reliabilitet kunna uppnås. 

                                                                                                                                                                           

2.7 Kritisk granskning av metod 

I detta examensarbete ingår en hel del litteraturstudier vilket kan innebära en del risker 

kring vilka källor som väljs ut. Det är mycket viktigt att bara använda källor som är 

pålitliga och bygger på en vetenskaplig grund, i annat fall kan resultatet bli felaktigt eller 

missvisande. Litteraturstudien i detta arbete bygger på en mycket bred bas av olika typer 

av källor vilket borde ge arbetet stor trovärdighet. 

 

Vad gäller de beräkningar som har utförtss i arbetet är all information om såväl Korsnäs 

AB:s transportflöden som konkurrenternas flöden inhämtad från Korsnäs. En del av 

denna information kommer i sin tur från Korsnäs affärskontakter. Detta kan innebära en 

risk för felaktiga uppgifter om konkurrenternas transportflöden eftersom informationen 

kommer från en sekundärkälla. Det mest fördelaktiga hade varit att erhålla information 

om konkurrenterna direkt ifrån dessa. Att komma med en sådan förfrågan skulle dock 

förmodligen inte leda någonstans eftersom sådana uppgifter, i detta sammanhang, 

förmodligen ses som konfidentiella av konkurrenterna. Det faktum att många av 

beräkningarna för konkurrenternas utsläpp bygger på uppgifter från Korsnäs AB måste 

ändå tas med som en osäkerhetsfaktor. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de begrepp och beräkningsmodeller som anses vara relevanta 

för arbetet. Dessa ligger till grund för förståelsen av den empiri och de beräkningar som 

presenteras längre fram i rapporten. Först ges en inblick i de olika transportslagen, 

därefter presenteras miljörelaterad information och dess anknytning till transporter. 

Slutligen beskrivs olika typer av beräkningsmodeller för transportrelaterade utsläpp. 

 

3.1 Transport 

Transporter är en viktig del i de allra flesta människors liv. Vi tar för givet att vårt 

transportsystem ska fungera och att det alltid ska finnas nödvändig transport tillgänglig. 

En omfattande transportförsörjning uppfattas som en viktig del i effektiv modern industri 

och handel. (Button, 1993) Samhällets ökande välstånd och den ökade globaliseringen på 

världens marknader har ökat transportarbetet både lokalt och globalt. (Prevent, 2008) 

Enligt Kamakaté och Schipper (2009) användes över en fjärdedel av all energi som 

konsumerades i världen år 2004, inom transportsektorn. Av denna energiförbrukning 

härrörde runt en tredjedel från godstransporter med lastbilar, sjöfart och järnväg inom och 

mellan länder. Hedenus (2007) menar att godstransporterna historiskt sett har ökat i takt 

med att ekonomin har växt. Under åren 1980 till 2005 ökade BNP i Sverige med 68 

procent och under samma tidsperiod ökade transportarbetet (mätt i tonkm) med 43 

procent. SIKA:s statistik (2009:12) över trafikarbetets utveckling mellan åren 1960 till 

2008 visar på en liknande utveckling. (se figur 1) 

 

 
Figur 1 Godstransportarbete mätt i tonkilometer samt real BNP. Index (1960=100). (SIKA, 

2009:12) 
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3.1.1 Vägtransport 

Under andra världskriget blev lastbilen ett mer betydande transportmedel, detta på grund 

av att stora delar av järnvägsnätet i Europa hade sönderbombats. Därefter har 

vägtransport expanderat kraftigt tack vare förbättrade vägnät, möjlighet till snabba 

direkttransporter utan onödiga och kostsamma omlastningar samt bättre fordon. 

(Abrahamsson och Sandahl, 1996) Enligt Lumsden (2006) beror den lavinartade 

ökningen av lastbilstransporter på att allt större lastbilar och fordonskombinationer har 

börjat användas vilket har lett till en ökad effektivitet. Enligt EEA:s2 rapport från 2008 

dominerar vägtransporter inlandsgodstrafiken i EEA-medlemsländer3 med en 

marknadsandel på 78 procent. Vägtransporternas andel har vuxit stadigt under det senaste 

decenniet på bekostnad av järnvägstransport och transport på inre vattenvägar. Totalt sett 

stod vägtransporter för 44 procent av alla godstransporter 2005 och i linje med detta har 

även antalet godstransporterande fordon inom EEA-medlemsländer ökat med 49 procent 

mellan åren 1995 och 2004. De största ökningarna sågs i Turkiet (165 procent), Tjeckien 

(95 procent), Irland (89 procent) och Polen (77 procent). Enligt Chapman (2007) svarar 

vägtransporter för 81 procent av den totala energianvändningen bland alla 

transportsektorer.  

 

Trafikmyndigheterna fastställer de bestämmelser som gäller för lastbilstrafik vad gäller 

mått, vikter och hastigheter, vilket alltså begränsar lastbilarnas kapacitet. Dessa 

bestämmelser varierar från land till land. (Abrahamsson och Sandahl, 1996) Inom EU 

finns det även gemensamma bestämmelser för medlemsländerna. För transporter mellan 

medlemsländer gäller gemensamma regler för både storlek och vikt på fordonet men för 

fordon som enbart går i trafik inom ett medlemsland gäller bara gemensamma regler 

för fordonens storlek, inte vikten. Den längsta av alla fordonstyper får ha en sammanlagd 

längd på max 18,75 meter. I Sverige och Finland får dock vissa fordonskombinationer 

vara upp till 25,5 meter långa. Dessa undantag beror på de långa avstånd som lastbilarna 

måste köra. Kortare fordon skulle innebära mer trafik vilket i sin tur skulle leda till ökade 

utsläpp och transportkostnader. Maxlängden på 25,5 meter gör det möjligt att koppla på 

en släpvagn på lastbilar som kommer från andra medlemsländer vilket innebär att åkerier 

från övriga EU-länder kan konkurrera om transporter inom Sverige och Finland. Vilken 

bruttovikt som är den högsta tillåtna för lastbilar beror på olika egenskaper hos fordonet, 

                                                      
2 European Environment Agency 
3 EEA har 32 medlemsländer. Till dessa hör alla EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge, 
Schweiz och Turkiet.  
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t.ex. axeltyp och avståndet mellan olika fordonsdelar. Den absoluta maxvikten på 

kontinenten är dock 44 ton medan den i Sverige och Finland är 60 ton. (EU-

upplysningen, 2009) 

 

Enligt Hedenus (2007) sker 90 procent av transportarbetet i Sverige med tunga lastbilar, 

dvs. med en vikt på 32 ton eller mer. Mellanstora lastbilar på 12 till 32 ton utför omkring 

8 procent av transportarbetet. Generellt sett så sker en allt större del av transporterna på 

längre sträckor. Att transportera gods med lastbilstrafik kräver i genomsnitt 10 gånger 

mer energi per tonkm än tåg och båt. (se figur 2) Den ökade marknadsandelen för 

vägtransporter har alltså bidragit till att energianvändning i godstransportsektorn som 

helhet har ökat. 

 

 
Figur 2 Genomsnittlig energi per transportarbete för olika trafikslag. (Hedenus, 2007) 

 

3.1.2 Järnvägstransport 

Idén med järnväg bygger på den mycket lilla friktionen som uppstår mellan stålhjul och 

stålräls jämfört med friktionen för gummidäck på landsväg. Det krävs i själva verket sju 

gånger så stor kraft för att framföra en lastbil än för att få en lika tungt lastad 

järnvägsvagn att röra sig. Eftersom man, på grund av det ringa rullmotståndet, kan koppla 

ihop många olika lastbärare och ändå klara av att framföra detta med ett minimum av 

dragkraft, lämpar sig järnvägstrafik särskilt bra vid stora flöden. (Lumsden, 2006; 

Abrahamsson och Sandahl, 1996) 

 

Man skiljer mellan fem olika befraktningssätt för godstrafik på järnväg.  
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• Expressgods går i trafik med hög frekvens, alltså persontåg. Denna typ av 

transporter är dock av liten betydelse eftersom dess volym och vikt vanligtvis är 

liten. 

• Vagnlastgods innebär att kunden utnyttjar en hel vagn/lastbärare själv. Detta 

kräver dock att en viss del av vagnens kapacitet faktiskt används.  

• Enhetslast är sändningar i form av containrar, växelflak eller någon annan större 

lastenhet. Denna typ av trafik har blivit allt viktigare för järnvägen vilket kan 

bero på att en sådan sändningsstorlek är tillräckligt stor för att bli 

konkurrenskraftig mot andra transportsätt. Dessutom är denna typ av last mycket 

betydelsefull för pappers-, bil- och gruvindustri som ofta handlar med hela 

tågsätt. 

• Blocktåg innebär att ett antal vagnar, ett block, är avsatta för en specifik kund och 

att flera sådana block från/till olika kunder kopplas samman för att transporteras 

mellan en utgångspunkt och en destination.  

• Heltåg är ett tåg som transporterar gods från en enda avsändare till en enda 

mottagare. Ett helt tågsätt fylls med gods hos avsändaren och transporteras sedan 

direkt till mottagaren utan rangeringar (omkopplingar). Denna typ av 

järnvägstransport svarar för en stor och ökande andel (25 procent, exklusive 

malmtransporter) av alla järnvägstransporter. (Lumsden, 2006) 

 

Det finns en mängd olika vagntyper inom järnvägstrafiken. De europeiska 

järnvägsförvaltarna och privata uthyrare har hundratals olika vagnar för olika ändamål. 

Transporter med normala järnvägsvagnar kräver naturligtvis samma spårvidd mellan 

olika länder för att transporterna ska kunna ske så smidigt som möjligt. (Nilsson, 2000) 

Den vanligaste spårvidden i Sverige är 1435 mm, vilket också är standardspårvidd i stora 

delar av världen och därför kallas för normalspår. En viss variation inom varje spårvidd är 

dock tillåten och normalspår kan i praktiken vara allt från 1430 mm till 1470 mm utan att 

det föreligger risk för urspårning. (Järnväg.net 2.0, 2010)  

 

Järnvägens infrastruktur är betydligt glesare än för vägnätet. Detta hänger samman med 

att järnvägen är bäst lämpad för transport av stora laster och flöden och därför bara kan 

bli lönsam på sträckor där stora godsflöden ska fraktas. Järnvägsnätet har alltså anpassats 

efter konkurrenssituationen. Genom att samlasta gods som först transporterats med annat 

transportslag till en järnvägsterminal kan godsvolymerna och därmed järnvägens 

användbarhet öka. Allt gods som ska till ett visst område transporteras först på järnväg till 

en terminal i området för att sedan transporteras den sista biten med lastbil till de enskilda 

mottagarna. (Lumsden, 2006) Det går dock inte att komma ifrån att järnvägstransport inte 
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alltid är särskilt praktiskt med tanke på det icke flexibla järnvägsnätet. Mellan åren 1995 

och 2005 växte järnvägstransporter med 8 procent inom EEA-länderna. Även om detta är 

en tillväxt så är den mindre än tillväxten för transportsektorn i stort och innebär alltså en 

förlust av marknadsandelar. För att ta över en större del av godstransporterna måste 

järnvägstransporten ta itu med de höga omkostnaderna och svara mot vägtransporternas 

inneboende flexibilitet. (EEA Report, 2008)  

 

3.1.3 Sjötransport 

Sjöfart är det dominerande transportmedlet inom internationell handel. (Nilsson, 2000) 

Ca 90 procent av EU:s utrikeshandel och 40 procent av inrikeshandeln transporteras på 

vatten. Enligt EEA:s rapport från 2008 ökade sjöfrakten med 34 procent mellan åren 1995 

och 2005 i EU-25-länderna4. (EEA Report, 2008) De hanterade godsvolymerna i svenska 

hamnar har mellan åren 1999 till 2008 ökat relativt stadigt och det gäller både lossade och 

lastade varor (se figur 3). Antalet anlöpningar i hamn för ankommande fartyg har däremot 

minskat under samma period (se figur 4). Av detta kan man dra slutsatsen att fartygen har 

blivit större. (SIKA, 2009:7) 

 

 
Figur 3 Hanterade godsvolymer i svenska hamnar (SIKA, 2009:7) 

  

                                                      
4 Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Danmark, Irland, 
Storbritannien, Grekland, Portugal, Spanien, Finland, Sverige, Österrike, Cypern, Estland, 
Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. 
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Figur 4 Antalet fartygsanlöp i svenska hamnar, ankommande fartyg (SIKA, 2009:7) 

 

Transporter med fartyg är mycket kostnadseffektiva eftersom fartyg har stor lastkapacitet 

och fri färdväg på internationella vatten. Vid trafik på vatten kopplas hamnar samman 

med en eller flera sjörelationer. För transport mellan kontinenter används ofta fartyg med 

mycket stor kapacitet och dessa avgår med hög frekvens från en stor hamn. För att detta 

ska vara möjligt krävs stora godsvolymer vilket upprätthålls genom tillförsel av gods till 

den stora hamnen från andra, mindre hamnar. En sådan matande trafik av mindre fartyg 

till den stora hamnen kallas för feeder-trafik. (Lumsden, 2006) 

 

Olika typer av godsfartyg används vid olika typer av last. I stort delas fartygen in i 

styckegodsfartyg, containerfartyg, bulkfartyg, tankfartyg och RoRo-fartyg. (Lumsden, 

2006) Skogsindustrierna talar även om fartyg av StoRo-typ. (Skogsindustriernas 

beräkningskalkyl, 2008) 

 

Med olika typer av styckegodsfartyg kan man transportera allt ifrån icke enhetsberedd last 

till mycket specifikt bestämda laster som pallar och containrar samt kombinationer av 

dessa. Lastningen av dessa fartyg görs antingen vertikalt (LoLo-fartyg – Lift on Lift off, 

dvs. att godset lyfts på fartyget med kran) eller horisontellt (RoRo-fartyg – Roll on Roll 

off, dvs. att godset hanteras med truckar, vagnar eller annan rullande utrustning). 

(Lumsden, 2006) 

 

Containerfartyg transporterar endast containrar och deras lastrum är anpassade efter just 

denna typ av lastbärare. Containrarna placeras ovanpå varandra i ett cellsystem och lyfts 

oftast av och på fartyget, containerfartyg är alltså normalt av LoLo-typ. (Lumsden, 2006) 

Enligt Sjöfartverkets sektorsrapport (2009) blir denna typ av transport allt vanligare. 
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Rapporten meddelar att antalet anlöp av containerfartyg i svenska hamnar har ökat 

med drygt 90 procent sedan år 2000. Att använda sig av containrar som är 

standardiserade lastbärare ger fördelen att många olika typer av gods kan 

transporteras på samma fartyg. Containrar kan förflyttas över hela världen mycket 

kostnadseffektivt tack vare det väl etablerade systemet med feederfartyg. Dock tar 

tomma containrar lika stor plats som fullastade och det innebär att det lätt uppstår 

obalans i hanteringen av tomcontainrar. På senare tid har pendeltrafik med 

containertåg mellan hamnar och knutpunkter underlättat denna hantering av 

tomcontainrar så i både Sverige och Norge utbyts idag över 40 procent av alla 

containrar i hamnen med järnväg.  

 

Med bulkfartyg transporteras fasta och torra laster, alltså massgods av olika slag t.ex. 

cement, säd, kol och malm. Ofta används kombinationsfartyg så att olika typer av 

bulklast kan transporteras på samma fartyg. En del fartyg kan även kombinera bulklast 

och olja vilket gör att operatören kan välja godsslag så att fartyget transporterar gods på 

den, för tillfället, mest attraktiva marknaden. (Lumsden, 2006) Sjöfartsverkets 

sektorsrapport (2009) vittnar dock om en dramatisk minskning av kapaciteten bland 

bulkfartyg som anlöper i svenska hamnar. Mellan åren 2000 och 2009 har kapaciteten 

minskat med drygt 30 procent. Detta beror delvis på att det sker betydligt färre anlöp 

av denna typ av fartyg.  

 

Tankfartyg används till att transportera flytande bulklaster. Råolja och raffinerade 

produkter står för de absolut största kvantiteterna men även kemikalier transporteras på 

detta sätt. Denna typ av fartyg finns i många olika storlekar men utvecklingen av 

råoljefartyg har gått mot allt större fartyg för att göra transporterna mer kostnadseffektiva. 

(Lumsden, 2006) 

 

RoRo-fartyg kan transportera alla typer av gods som lastats på rullande lastbärare, t.ex. 

bilar, lastbilar och järnvägsvagnar. Dessa rullas på och av fartyget vilket ger korta tider i 

hamn då på- och avlastning kan ske snabbt och smidigt. Dock skapas en del outnyttjat 

utrymme ombord eftersom utrymmet mellan däcken inte kan fyllas helt. (Lumsden, 2006) 

 

StoRo-fartyg (Stowed cargo - Roll on/off) är generella lastfartyg där godset rullas ombord 

och därefter stuvas med truck i lastutrymmet. (Skogsindustriernas beräkningskalkyl, 

2008) 
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3.1.4 Intermodala transporter 

Intermodala transporter är en fysisk förflyttning där godset lastas på en lastbärare som 

överförs minst en gång från ett transportmedel till ett annat mellan avsändaren och 

mottagaren. (Lumsden, 2006) Det är alltså lastbäraren som omlastas och när denna är 

framme hos mottagaren lossas godset från lastbäraren. (Abrahamsson och Sandahl, 1996) 

Kombinationen väg till järnväg är den vanligaste typen av intermodala transporter och det 

finns ett flertal olika tekniker för att överföra enhetslaster mellan dessa transportsätt. 

Oftast lyfts enhetslasterna mellan fordonen med t.ex. kranar eller motviktstruckar men det 

förekommer även horisontell överföring med t.ex. vridbänkssystem. (Lumsden, 2006) 

 

Det talas om fyra olika lastbärare för intermodala transporter, dessa är container, 

växelflak, semitrailer och lastbil (rullande landsväg). (Woxenius, 2003) Containrar är 

utformade så att de lätt ska kunna förflyttas av olika transportslag och även lätt kunna 

flyttas mellan dem. De finns i flera olika storlekar men 20 fot och 40 fot är de mest 

använda storlekarna. Fotangivelserna betecknar containerns längd5 och en 20 fots 

container motsvarar måttet TEU vilket betyder Twenty Foot Equivalent Unit. Ett 

växelflak är ett avlyftbart lastbilsflak med stödben som kan fällas ut för uppställning. 

(Lumsden, 2006) 

  

3.2 Miljö  

3.2.1 Växthuseffekten 

”Växthuseffekten” är numer en mycket vanlig benämning på atmosfärens förmåga att 

absorbera solens värmestrålning och därmed hålla jordens yta uppvärmd. Om 

värmestrålningen skulle kunna passera atmosfären helt obehindrat på väg ut mot rymden 

igen så skulle jordens medeltemperatur vara mycket lägre än den är idag, nämligen kring 

-19°C. I jordens atmosfär finns det gaser varav kvävgas och syrgas är de dominerande 

gaserna. Dessa påverkar inte vare sig det inkommande solljuset eller den utgående 

värmestrålningen i någon nämnvärd utsträckning. Det finns dock andra gasformiga 

ämnen i atmosfären som absorberar värmestrålning och därmed förhindrar värme från att 

lämna jorden. Detta sker genom att de gasformiga ämnena återutsänder värmestrålning 

tillbaka mot jordytan igen som därmed blir varmare än den skulle vara om den enbart 

träffades av direkt solljus. (Bernes, 2007) Växthuseffekten är egentligen, ett för jorden, 

                                                      
5 1 brittisk/amerikansk fot är det mått som avses och det motsvarar 0,3048 meter. (Konvertera.nu, 
2010) 
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bra fenomen eftersom det gör planeten tillräckligt varm för att kunna hysa liv. På 1960-

talet föreslogs det dock att den snabba ökningen av koldioxid kunde öka den globala 

temperaturen. Detta skulle innebära att det var möjligt att öka de gaser som bidrar till 

växthuseffekten och därmed skapa en situation där mer värme behålls av jorden. Det 

skulle alltså innebära en uppvärmning av planeten – det vi idag kallar för global 

uppvärmning. (Black, 2010) 

 

3.2.2 Global uppvärmning 

Det är idag allmänt känt att tillförsel av växthusgaser till atmosfären kommer att leda till 

global uppvärmning (se t.ex. Black, 2010; Bernes, 2007; Chapman, 2006; Prevent, 2008). 

Hur mycket temperaturen kommer att höjas vet man inte men uppskattningar talar om en 

temperaturhöjning på 1,8°C till 4.0°C år 2100. Den förväntade höjningen kommer att 

variera över planeten med de minsta höjningarna kring ekvatorn och de största vid 

polarområdena. Detta kommer naturligtvis att leda till en rad förändringar på jorden – 

polarisarna kommer att smälta, ökad torka i stäppområden, förändringar av 

havstemperatur, massmigration av växter och djur och stora skördeförluster för att bara 

nämna några. (Black, 2010) Genom att glaciärer smälter och snötäckets utbredning 

vintertid minskar, påverkas flodernas avrinning och årstidsmässiga variationer. De ökade 

vattenmängderna kommer på vissa håll att öka risken för översvämningar och 

konsekvenserna kan även bli stora för flodernas ekosystem och omgivande våtmarker och 

kustvatten. Även människors hälsa påverkas av en global uppvärmning, både direkt och 

indirekt. Fler och intensivare värmeböljor är ett hot framförallt för äldre och fattiga 

människor. Flera tropiska sjukdomar riskerar att utöka sina spridningsområden och 

försämrade vattentillgångar ökar risken för svält och näringsbrist i utsatta områden vilket 

troligen leder till sjukdomsspridning. (Prevent, 2008) 

 

3.2.3 Växthusgaser  

De gasformiga ämnen som orsakar uppvärmningen av jorden går under benämningen 

växthusgaser och utgörs huvudsakligen av vattenånga, koldioxid (CO2), metan (CH4), 

dikväveoxid (N2O) och ozon (O3). Att just dessa ämnen är växthusgaser och alltså 

absorberar värmestrålning hänger ihop med molekylernas uppbyggnad. Alla viktiga 

växthusgaser består av tre eller fler atomer. Antalet atomer gör att de är asymmetriska 

redan till sin uppbyggnad (vattenånga, N2O och O3) eller att de blir det när atomerna i 

molekylen vibrerar på ett speciellt sätt (t.ex. CO2). Kvävgas och syrgas däremot förblir 



 

 

17

symmetriska hur de än vibrerar och därför bidrar de inte alls till växthuseffekten trots att 

de utgör nästan 99 procent av luftens innehåll. (Bernes, 2007) 

 

Vattenånga, CO2, CH4 och N2O är naturliga växthusgaser, det vill säga växthusgaser som 

finns naturligt i atmosfären. Vattenånga, som är den dominerande växthusgasen, påverkas 

inte av människans handlande eftersom dess koncentration enbart bestäms av 

klimatsystemet och påverkas på en global skala. (Prevent, 2008) Till de andra 

växthusgaserna har dock människan bidragit till en ökning på grund av 

föroreningsutsläpp och förändrad markanvändning. Numer innehåller atmosfären 

dessutom en mängd nya gaser med mycket stor värmeabsorptionsförmåga, vilka är helt 

och hållet orsakade av människan. (Bernes, 2007)  

 

De totala globala utsläppen av växthusgaser har uppskattats till 49 miljarder ton 

koldioxidekvivalenter6 år 2004. Av dessa beräknas CO2 stå för 76,8 procent, CH4 för 14,3 

procent, N2O för 7,9 procent och flourerade gaser för 1,1 procent. (Naturvårdsverket [1], 

2010) (se figur 5) 

 

 
Figur 5 Fördelning av olika växthusgaser i de totala utsläppen 2004 (Naturvårdsverket [1], 2010) 

 

Mellan 1970-talet och 2004 bedöms utsläppen av växthusgaser ha ökat med 70 procent, 

varav 24 procent sedan 1990. För CO2-utsläpp har ökningen skett något snabbare. Det 

finns även uppskattningar som visar att CO2-utsläppen från fossila bränslen har ökat med 

29 procent mellan åren 2000 och 2008. Denna ökning härrör från de kraftigt växande 

ekonomierna i världen och då främst Kina. (Naturvårdsverket [1], 2010) Enligt 

                                                      
6 Gemensam måttenhet för utsläpp av växthusgaser (CO2e). Anger mängd av en växthusgas 
uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma klimatpåverkan. (Naturvårdsverket [2], 2008) 
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Ekonomifakta (2010) är Sveriges utsläpp av växthusgaser bland de lägsta inom EU och 

OECD7 och orsaken till detta är att den svenska elproduktionen är i princip helt fri från 

fossila bränslen. Regeringskansliet ([2], 2009) gick den 15 december 2009 ut med ett 

pressmeddelande där man konstaterade att Sveriges utsläpp av växthusgaser var 

rekordlåga år 2008. Sedan 1990 hade de totala utsläppen minskat med 11,7 procent tack 

vare omställning från fossilberoende till gröna investeringar och utsläppsminskningar. 

Detta har gjorts med förstärkta styrmedel såsom koldioxidskatt.  

 

3.2.3.1 Koldioxid 

Koldioxid (CO2) är den vanligaste växthusgasen. Den frigörs vid förbränning av fossila 

bränslen (kol, naturgas, petroleum), när växter dör och när djur eller människor andas ut. 

(Black, 2010) Vid förbränning av fossila bränslen frigörs CO2 som inte har deltagit i 

kolets kretslopp på mycket länge (hundratals miljoner år). På bara ett par hundra år har 

alltså människan hämtat upp och förbränt en stor del av de mängder kolföreningar som 

lagrats i berggrunden. (Bernes, 2007) Det tar ca 100 år innan utsläppt CO2 försvinner från 

luften (Jervas et al., 1997) så det säger alltså sig självt att de senaste århundradens 

omfattande användning av fossila bränslen har försatt kolets kretslopp i obalans (Bernes, 

2007). Luften tillförs betydligt mer CO2 än vad den hinner bli av med och därmed ökar 

halten CO2 i atmosfären snabbt. (Bernes, 2007) Transporter är en signifikant källa till 

denna CO2 eftersom förbränning av bensin används vid transportarbete och bensin i sin 

tur utvinns ur petroleum – alltså fossilt bränsle. (Black, 2010)  

 

I Sverige har man sedan 1970-talet lyckats minska användandet av fossila bränslen och 

alltså utsläppen av CO2 (se figur 6). Oljekriserna, som drev upp priserna på olja, och en 

ökad användning av biobränslen under 1980-talet är två av orsakerna till detta. En annan 

mycket viktig förklaring till vändningen är utbyggnaden av kärnkraften som tillsammans 

med vattenkraften har inneburit en ökning av koldioxidfri el i Sverige. (Ekonomifakta, 

2010) I andra europeiska länder är det däremot vanligt med kol- eller naturgasbaserade 

kraftverk vilket alltså inte ger en koldioxidfri el. (Naturvårdsverket [3], 2009) 

                                                      
7 OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, är en internationell 
samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling, främst för de 30 medlemsländerna Australien, 
Belgien, Danmark, Grekland, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, 
Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, 
Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Slovakien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och 
Österrike. (Regeringskansliet: Handelspolitik, 2010) 
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Koldioxidutsläpp - historiska uppskattningar
Index, 1900=100

Källa: Car bon Diox ide Information Analysis Center
Not: Avser  koldiox idutsläpp fr ån för br änningen av fossila br änslen samt cementtillver kning.

Hämtat: 2010-04-20
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Figur 6 Koldioxidutsläpp från 1970 till 2007. (Ekonomifakta, 2010) 

 

3.2.3.2 Metan 

Även om metan (CH4) utgör en mindre andel än CO2 av de utsläppta växthusgaserna så är 

det 25 gånger mer pådrivande för växthuseffekten. CH4 orsakar alltså mer 

värmeabsorption per volymenhet än CO2. (Black, 2010) CH4 frigörs när organiskt 

material bryts ned i en syrefri miljö. De viktigaste naturliga källorna för CH4 är därför 

torvmossar och andra våtmarker. Människans CH4-utsläpp kommer huvudsakligen från 

risodlingar, avfallsupplag och boskapsskötsel men även förbränning av biobränslen och 

fossila bränslen ger upphov till CH4. De av människan orsakade CH4-utsläppen utgör 

sannolikt minst 60 procent av den globala CH4-tillförseln till atmosfären idag. (Bernes, 

2007) Black (2010) beskriver de primära källorna till metanföroreningar som 

energiproduktion (40 procent), jordbruk (29 procent) och avfallshantering (31 procent). 

Han menar även att transporter svarar för en relativt liten del av metanföroreningarna 

eftersom dessa främst härrör från processen att få bränslet från oljekällorna till själva 

fordonet. Jervas et al. (1997) menar att det inte är troligt att CH4-halten i atmosfären 

kommer att stabilisera sig under de närmsta årtiondena eftersom utsläppen i stor grad är 

knutna till jordbruket i u-länder där befolkningen fortfarande växer hastigt.  

 

3.2.3.3 Dikväveoxid 

Dikväveoxid (N2O) avgår naturligt till atmosfären från hav och skogsmark. (Bernes, 

2007) Människan bidrar dock till en ökad halt av denna gas genom huvudsakligen 

jordbruksprocesser där kvävegödselmedel används, energianvändning, industriella 
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processer och avfallshantering. (Black, 2010) Bernes (2007) beskriver att kvävetillförseln 

till de svenska åkrarna har minskat under senare år på grund av minskad gödsling. Även 

om kvävetillförseln har minskat så kan det dock ta flera decennier innan åkermarken blir 

av med kvävet, därför skulle N2O kunna fortsätta läcka ut i uppåt femtio år trots ett 

eventuellt totalstopp av kvävegödsling. Förbränning av fossila bränslen och biomassa ger 

också ett visst utsläpp av N2O. (Bernes, 2007) N2O har en mycket stor påverkan på 

klimatet. Ett kilo av gasen har ungefär lika stor påverkan som 310 kilo CO2. (Utsläpp i 

siffror [1], 2010) 

 

3.2.3.4 Ozon 

Ozon (O3) skiljer sig från andra växthusgaser genom att det inte tillförs direkt från 

markytan utan bildas uppe i atmosfären. Man skiljer på troposfäriskt (marknära) O3 och 

stratosfäriskt O3 och det är det troposfäriska O3 som bidrar till växthuseffekten. (Bernes, 

2007) Det troposfäriska O3 bildas genom att kortvågig solstrålning delar upp kvävedioxid 

(NO2) till kvävemonoxid (NO) och en fri syreatom (O). Den fria syreatomen slår sig 

sedan snabbt samman med en syremolekyl (O2) och bildar O3.  Även flyktiga organiska 

föreningar (VOC) påverkar bildandet av troposfäriskt O3. Dessa oxideras nämligen till 

CO2 och vatten i atmosfären och kan därmed hjälpa kväveoxidmolekyler att omvandlas 

till kvävedioxid, vilket alltså under solstrålningens inverkan, kan bilda ozon. 

Ozonproduktionen i troposfären är alltså beroende av solstrålning, kväveoxider och 

flyktiga organiska föreningar. (Pleijel, 2007)  

 

Kväveoxider uppkommer framför allt vid förbränningsprocesser, t.ex. vid förbränning av 

bensin i en bilmotor, så utsläppen av kväveoxid har alltså ökat markant sedan 

förindustriell tid. (Bernes, 2007) Enligt Pleijel (2007) har dock utsläppet av kväveoxider 

minskat med ca 25 procent i Europa sedan 1990. Detta beror till stor del på regleringen av 

utsläpp från framförallt bensindrivna fordon. Även utrustning för minskning av 

kväveoxidutsläpp från förbränningsanläggningar har spelat en viktig roll i minskningen. 

Källor till flyktiga organiska föreningar är enligt Jacobson (2002) t.ex. lösningsmedel, 

byggmaterial, förbränningsutrustning, målarfärg, mattor och möbler. 

 

Koncentrationen av troposfäriskt O3 varierar mycket över jordklotet. Halterna är större i 

vissa delar av mellersta och södra Europa än i västra Irland och norra Skandinavien. Detta 

beror på närvaron av O3-bildande ämnen och rådande klimatförhållanden. Mer solljus ger 

en högre O3-koncentration vilket alltså innebär att det bildas mer O3 på soliga platser och 

därmed även mer O3 på sommaren än på vinterhalvåret. (Pleijel, 2007) 
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Pleijel (2007) hävdar att det finns starka indikationer på att troposfäriskt O3 

huvudsakligen bidrar till växthuseffekten över Antarktis och Arktis och alltså bidrar 

starkt till nedsmältningen av glaciärisar. 

 

3.2.3.5 Konstgjorda växthusgaser 

Det finns även växthusgaser som inte har ett naturligt ursprung utan enbart är ett resultat 

av mänsklig utveckling. Sådana gaser är flourerade kolväten (HFC), perflourkolväten 

(PFC) och svavelhexaflourid (SF6). (Black, 2010)  

 

HFC används mest i kylskåp, kylanläggningar, värmepumpar och 

luftkonditioneringsanläggningar. Ämnet har en stark klimatpåverkan då ett kilo av den 

HFC som används mest, HFC-134a, ger en miljöpåverkan motsvarande 1300 kilo CO2. 

PFC är en grupp ämnen som tillverkas och används vid t.ex. elektroniktillverkning, det 

bildas också vid aluminiumproduktion. Även denna gas har en stark miljöpåverkan. 

Ett kilo av den PFC som släpps ut mest i Sverige, CF4, har ungefär lika stor miljöeffekt 

som 6 500 kilo CO2. SF6 räknas som en av de starkast verkande växthusgaserna och 

används t.ex. som isolering i elektrisk utrustning och som skyddsgas vid 

magnesiumgjutning. Ett kilo av gasen har ungefär lika stor miljöpåverkan som 23 900 

kilo CO2. (Utsläpp i siffror [2], 2010) 

 

3.2.4 Försurning 

Utsläpp av svaveldioxid (SO2) och kväveoxider (NOx) leder till att ämnena oxideras och 

omvandlas till syror i atmosfären. Dessa löser sig sedan i vattendroppar och faller till 

marken som nederbörd (dvs. surt regn). Det sura nedfallet kan även torrdeponeras som 

gaser eller partiklar utan nederbörd. (Prevent, 2008) Black (2010) beskriver att surt regn 

först dök upp som ett miljöproblem på 1970-talet. Utsläppen av SO2 kommer delvis från 

fordonsmotorer som drivs av fossila bränslen men oftast härrör de från el- och 

värmeproduktion samt industriell verksamhet. För NOx är de viktigaste källorna utsläpp 

från förbränningsmotorer och tillverkningsprocesser. (Black, 2010) Sur nederbörd 

påverkar sjöar, floder, skogar, åkermark och byggnadsmaterial. Syrorna reducerar pH-

värdet i sjöar vilket påverkar många av de arter som lever i sjön. Försurning av sjöar och 

vattendrag har främst varit ett problem i Skandinavien där de största skadorna inträffade 

på 1950- och 60-talen. Under den tidsperioden sjönk det genomsnittliga pH-värdet i 

svenska sjöar med en pH-enhet. (Jacobsen, 2002) Mellan perioderna 1989 till 1991 och 
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2005 till 2007 minskade dock svavelnedfallet med 61 procent och kvävenedfallet med 23 

procent i Sverige. Luftföroreningarna kan färdas långa sträckor med vindarna innan de 

faller ned som sur nederbörd och nästan allt surt regn i Sverige kommer från 

Centraleuropa eller Brittiska öarna. (Naturvårdsverket [4], 2009) 

 

3.2.5 Partiklar 

Till förorenande ämnen räknas även partiklar som är mindre än 10 mikrometer (PM10). 

Dessa har flera källor t.ex. transporter (2,9 procent), bränder, industrianläggningar och 

luftburet damm. (Black, 2010) Partiklar kan vara giftiga i sig själva eller absorbera andra 

giftiga ämnen, t.ex. cancerogena ämnen, på sin yta. De kan även ge ökade kostnader för 

byggnader som måste rengöras eller målas om. (Button, 1993) 

 

3.3 Transport och miljö 

Under de senaste åren har transporter, tillsammans med energisektorn, varit i fokus vad 

gäller miljöarbetet. Detta beror på att just dessa verksamheter är stora bidragande orsaker 

till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. (Prevent, 2008) Enligt Chapman 

(2007) är olja den vanligaste bränslekällan för transporter (97 procent) i OECD-länder. 

Black (2010) menar att, baserat på 2005 års data, använder världen ca 30,6 miljarder fat 

petroleum per år. Om denna förbrukning håller sig konstant i framtiden så räcker jordens 

råoljareserver uppskattningsvis fram till år 2047. Om man dessutom antar att 

petroleumförbrukningen kommer att fortsätta öka enligt nuvarande utveckling så kommer 

råoljan att vara slut redan 2038. Det finns alltså anledning till oro enligt Black. Enligt 

Jervas (1997) däremot ligger det stora problemet i den miljöförstöring som 

oljeanvändandet ger upphov till. Han menar att det har klargjorts att resursuttömning av 

fossila bränslen är ett mycket avlägset problem och att växthuseffektens obehagliga 

konsekvenser är mer närliggande. Oavsett vilken ståndpunkt man tar i denna fråga så är 

dock transportsektorns användande av fossila bränslen en stor bidragande faktor till 

utsläpp av växthusgaser enligt Chapman (2007). Utsläpp till luft dominerar de totala 

utsläppen och berör främst koldioxid (CO), NOx, kolväten (HC), svaveloxider, partiklar 

samt CO2. Utsläpp av CO, NOx samt halten av HC och partiklar beror på 

förbränningsmotorernas egenskaper och kan till stor del reduceras med hjälp av 

efterbehandling av avgaserna, t.ex. med katalysatorteknik. (Lumsden, 2006) 
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Enligt IPCC (2007) stod transportsektorn för 13,1 procent av de globala 

växthusgasutsläppen 2004 medan energiförsörjningssektorn stod för 25,9 procent. (se 

figur 7)  

 

 
Figur 7 Världens växthusgasutsläpp 2004 fördelat på olika sektorer.  (IPCC, 2007) 

 

I Sverige såg dock siffrorna annorlunda ut 2008 då transportsektorn stod för hela 32 

procent av växthusgasutsläppen medan utsläppen från el- och värmeproduktion var 12 

procent. (Naturvårdsverket [3], 2009) (se figur 8)  

 

 
Figur 8 De svenska växthusgasutsläppen 2008. (Naturvårdsverket [3], 2009) 

 

Enligt EEA:s rapport från 2008 ökade växthusgasutsläppen från transportsektorn 

(exklusive flyg och sjöfart) med 27 procent mellan åren 1990 och 2005 totalt inom alla 

EEA-länder. Anledningen till denna ökning anses vara längre resor och fler fordon. Trots 

att fordonsparken blir allt effektivare minskar inte utsläppen eftersom det samtidigt råder 

en ökning av transportvolymen. Enligt Åkerman och Höjer (2006) beror denna ökning av 
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transporter på förbättrad infrastruktur och fordonsteknik som minskar 

transportkostnaderna. Minskade eller helt avskaffade handelshinder är en annan 

bidragande faktor. Frihandelsavtal som EU och NAFTA8 syftar till att öka handeln och 

därmed också transportvolymerna. Den ökade användningen av IT har även gjort det 

lättare att hitta och beställa produkter långt bortifrån. 

 

Vad gäller utsläpp av försurande ämnen så sjönk dessa med 36 procent mellan 1990 och 

2005 inom EEA-länder. Under samma period och geografiska område minskade 

utsläppen av ozonbildande ämnen med 45 procent och partiklar med 36 procent. Orsaker 

till dessa minskningar av utsläpp är till stor del framstegen i utvecklingen av 

efterbehandlingsutrustning för avgaser samt förbättrad kvalitet hos bränslen. (EEA 

Report, 2008) 

 

3.3.1 Vägtransport och miljö 

Enligt EEA:s rapport från 2008 svarade vägtransport för 44 procent av de totala 

godstransporterna 2005. För Sverige är motsvarande andel 42 procent enligt Kågeson 

(2008). Transportarbete på väg kan utföras av lätta, medeltunga eller tunga lastbilar och 

dessa använder oftast bensin eller diesel som bränsle. Bränsleförbrukningen kan dock 

variera beroende på fyllnadsgrad, typen av trafik, väg och körsätt. För tyngre lastbilar har 

bränsleförbrukningen minskat sedan 1970-talet genom förbättringar av motorer, 

optimering av drivlina och fordon, minskat luftmotstånd, bättre däck m.m. (NTM [3], 

2008) Enligt SIKA (2009:12) är lastbilar stora bidragare vad gäller utsläpp av koldioxid 

och kväveoxid. De totala koldioxidutsläppen ökar dels på grund av allt fler och tyngre 

lastbilar men även på grund av att det i princip inte bedrivs någon effektivitetsutveckling 

vad gäller koldioxidutsläpp. Kväveoxidutsläppen minskar däremot men dock mycket 

långsamt. Svaveloxid och flyktiga organiska ämnen släpps bara ut i mycket liten skala av 

lastbilar. Enligt Lumsden (2006) har dock kväveoxidutsläppen för en tung lastbil 

reducerats till mindre än en tredjedel under de senaste två decennierna. Även 

utvecklingen av partikelfilter går framåt och bränsleförbrukningen har minskat med ca 

0,5 procent per år. Dock menar Lumsden att många fordonstillverkare anser att denna 

minskning inte kommer att hålla i sig eftersom man istället kommer att behöva fokusera 

på utveckling av efterbehandlingssystem för avgaser för att klara av de hårda 

emissionskraven. 

                                                      
8 North American Free Trade Agreement, frihandelsavtal som bildades 1994 mellan USA, Kanada 
och Mexiko. (USTR, 2009) 
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Både bensin och diesel finns i olika miljöklasser men i Sverige saluförs idag bara bränsle 

av miljöklass 1. Bensin i denna miljöklass har ett betydligt lägre svavelutsläpp och en 

lägre nivå av bensenutsläpp. Diesel i miljöklass 1 orsakar endast kolväteutsläpp 

motsvarande 10-25 procent av utsläppen för diesel av miljöklass 3 och även svavel-, 

kväve och sotutsläppen är lägre. Dock använder en del utländska långtradare fortfarande 

diesel av miljöklass 3 vilket alltså drabbar Sverige när dessa transporter utförs inom 

landet. (Håll Sverige rent, 2010) Enligt NTM ([3], 2008) minskar emissionerna av 

kväveoxider med ca 10 procent och partiklar med 15-30 procent vid användande av 

bränsle av miljöklass 1 jämfört med miljöklass 3. Utsläppen av koldioxid minskar också 

från 2,7 kg/l bränsle till 2,6 kg/l bränsle.  

 

3.3.2 Järnvägstransport och miljö 

Enligt Banverket ([1], 2008) står järnvägstransporter för 24 procent av Sveriges totala 

godstransporter. Inom EEA-länder utgjorde dock järnvägstransporter endast 10 procent 

av godstransportarbetet 2005. (EEA, 2008) Vad gäller utsläppen av koldioxid, 

svaveloxider och kväveoxider så svarar järnvägstrafiken för mindre än 1 procent av hela 

transportsektorns utsläpp enligt Banverket ([1], 2008). I linje med detta menar flertalet 

källor (se t.ex. Facanha och Horvath, 2007; Chapman, 2007; Kolb och Wacker, 1995; 

Naturvårdsverket [5], 2008) att järnvägstransporter i de allra flesta fall är det transportslag 

som är minst miljöstörande. Enligt Chapman (2007) rapporterade WBCSD9 år 2001 att 

förflyttning av ett ton gods med järnväg bara producerade 20 procent av den koldioxid 

som hade producerats om transporten istället hade utförts med vägtrafik.  

 

På europeiska järnvägar förekommer två typer av dragning – ellok och diesellok. Idag 

används allt mer elkraft istället för dieseldrivna generatorer. Eftersom olika länder 

producerar sin el på olika sätt kan koldioxidutsläppen skilja sig mycket åt mellan olika 

länders järnvägstransporter. (EEA Report, 2008) I Sverige är större delen av järnvägsnätet 

elektrifierat och endast en mindre del av trafiken sker med dieseltrafik. (Banverket [1], 

2008) Enligt NTM ([4], 2002) står den eldrivna järnvägstrafiken för 95 procent av det 

sammanlagda transportarbetet på järnväg i Sverige. Eftersom eldrivna tåg inte har några 

utsläpp från själva fordonet bör emissioner från elgenereringen istället redovisas. Det kan 

röra sig om utsläpp från t.ex. gruvdrift, bränsleproduktion, transporter, kraftverksdrift och 

restprodukthantering. Banverket ([2], 2009) menar att eftersom elmarknaden är 

avreglerad kan kunder välja vilken typ av el de vill köpa och därmed påverka hur mycket 
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emissioner den valda elgenereringen ger. T.ex. så handlar Banverket i Sverige sedan 2003 

enbart el från förnybara energikällor. År 2008 var 99,2 procent av den inköpta elen från 

vattenkraft och 0,8 procent från biobränsle. Enligt NTM ([5], 2010) är utsläppen av 

emissioner från tåg drivna av svenska ellok obefintliga medan europeiska ellok släpper ut 

en del emissioner på grund av att elproduktionen i dessa länder inte är helt fri från 

utsläpp.  

 

Enligt NTM (rapport, 2008) är utsläpp från diesellok generellt sett högre än utsläpp från 

lastbilar. De främsta skälen till detta är bristen på stränga utsläppsregler för diesellok och 

lång livslängd på motorerna.  

 

3.3.3 Sjöfart och miljö 

Sjöfart är det dominerande transportsättet för översjö-transporter och anses ofta vara 

hållbart, energieffektivt och relativt miljövänligt. (DfT, 2004) Godstransporter på vatten 

släpper ut mindre koldioxid per tonkm än andra transportsätt enligt EEA:s rapport från 

2008. Däremot har sjöfarten enligt EEA blivit den största källan till svaveldioxidutsläpp 

inom EU, vilket beror på att marint bränsle har ett högt svavelinnehåll. Även Skeie et al. 

(2009) beskriver sjöfarten som den största orsaken till svaveldioxidutsläpp bland de olika 

transportsätten. Svaveldioxid har, som tidigare nämnts, en skadlig inverkan på miljön och 

människors hälsa men det har även indirekt en avkylande verkan på växthuseffekten 

enligt Skeie et al. (2009). Vid svaveldioxidutsläpp bildas nämligen sulfataerosoler vilka 

sprider solstrålning och förändrar molnens egenskaper vilket leder till en nedkylande 

effekt på klimatet.  

 

Sjöfarten är även en bidragande orsak till kväveoxidutsläpp (EEA Report, 2008) och även 

dessa utsläpp ger en avkylande effekt på klimatet eftersom det minskar livslängden för, 

och därmed koncentrationen av, metan som ju är en växthusgas (Skeie et al., 2009).  

Samtidigt hävdar Kågeson (2008) att sjöfartens stora utsläpp av kväveoxider bidrar till 

ozonbildning vilket alltså är en bidragande faktor för växthuseffekten och den globala 

uppvärmningen. 

 

 

                                                                                                                                                 
9 World Business Council for Sustainable Development 
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3.3.4 Miljöpolitik och styrmedel 

Världens länder har vid ett flertal tillfällen ställt sig bakom ambitionen att reda ut den 

moderna tidens miljöproblematik. Insatser har skett på flera politiska områden och en 

viktig drivkraft för miljöarbetet är de överenskommelser som utgör en del av den 

internationella miljörätten. (Prevent, 2008) 

 

Sveriges insatser i internationellt klimatarbete sker i hög grad genom EU. Det 

övergripande ramverket på internationell nivå är Förenta Nationernas ramkonvention om 

klimatförändringar, vanligen kallad klimatkonventionen, som behandlar åtgärder för att 

förhindra klimatförändringarna. (Regeringskansliet [3], 2007) Konventionen arbetades 

fram inom FN och undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de 

Janeiro 1992 och trädde i kraft 1994. 2009 hade konventionen undertecknats av 192 

länder. Slutmålet är att "stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som 

förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt". Dock 

innehåller klimatkonventionen inga bindande krav på minskade utsläpp även om de så 

kallade Annex I-länderna10 uppmanas att stabilisera sina utsläpp av växthusgaser på 1990 

års nivå. 1997 hölls ett möte i Kyoto i Japan där ett protokoll arbetades fram för att läggas 

till klimatkonventionen. I detta protokoll, som kallas Kyotoprotokollet, förband sig 

Annex I-länderna till att minska utsläppen av växthusgaser med 5,2 procent under 

perioden 2008-2012 jämfört med 1990. EU har till och med åtagit sig att minska 

utsläppen med 8 procent medan det för utvecklingsländer inte finns några krav på 

utsläppsminskningar. (NE, 2010) De växthusgaser som berörs av Kyotoprotokollet är 

koldioxid, metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkolväten och svavelhexafluorid. 

(Europa, 2010) I protokollet ingår dock inte utsläppen från internationella transporter med 

flyg och fartyg och dessa siffror redovisas därför inte heller i de sammanställningar som 

görs av klimatkonventionen. (Kågeson, 2008)  

 

MARPOL-konventionen är den viktigaste internationella konventionen som omfattar 

förebyggande av förorening av den marina miljön från fartyg på grund av operativa eller 

oavsiktliga orsaker. Det är en kombination av två överenskommelser som antogs 1973 

respektive 1978 och som sedan har uppdaterats regelbundet genom åren. Konventionen 

antogs vid IMO11 och innehåller bestämmelser som syftar till att förebygga och minska 

förorening från fartyg såsom olja, kemikalier, skadliga ämnen i förpackad form, 

avloppsvatten och sopor. (IMO, 2010) MARPOL reglerar t.ex. hur mycket svavel marint 

                                                      
10 OECD-länderna samt länderna i det forna östblocket. 
11 International Maritime Organization 
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bränsle får innehålla och den generella gränsen är 4,5 procent. I området Östersjön, 

Nordsjön och Engelska kanalen, vilket kallas SECA – Sulphur Emission Control Area, är 

maxgränsen för svavel i bränslet dock bara 1,5 procent. (Eyring et al., 2009) Enligt EEA:s 

rapport från 2007 är den genomsnittliga svavelhalten i marint bränsle strax under 3 

procent vilket innebär att den generella svavelgränsen egentligen bara påverkar SECA.  

 

Enligt Kågeson (2008) är en betydande andel experter och politiker eniga om att EU 

behöver någon typ av generellt ekonomiskt styrmedel som behandlar alla utsläpp lika 

oavsett var de sker. Det finns två generella styrmedel som kan användas för att reducera 

utsläppen av växthusgaser på ett kostnadseffektivt sätt – införa samma koldioxidskatt i 

samtliga länder och samhällssektorer och/eller införa handel med utsläppsrätter under ett 

gemensamt tak. Vad gäller skattealternativet så kan det dock bli problematiskt att på 

förhand veta vilken skattenivå som krävs för att målet ska uppnås. Höga skatter är ju 

oftast inte särskilt populära och risken finns därför att skattenivån sätts för lågt och att 

värdefull tid därmed slösas bort. (Kågeson, 2008) Handel med utsläppsrätter finns redan 

inom EU men denna omfattar idag endast energiintensiva industriföretag och 

energianläggningar. Dessa får ett antal utsläppsrätter tilldelade gratis eller mot betalning 

och varje utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid. Inget företag får ha större utsläpp än 

vad det har utsläppsrätter för och om företag får utsläppsrätter över kan de spara dem till 

kommande år eller sälja dem till företag som har svårt att klara sig på sina egna tilldelade 

utsläppsrätter. (Regeringskansliet [4], 2007) Kågeson (2008) menar att det vore lämpligt 

att EU:s handelssystem för utsläppsrätter utökades till att omfatta även transportsektorn. 

 

3.4 Beräkningsmodeller 

Uppskattningar av koldioxidutsläpp från transportsektorn varierar stort internationellt. 

Detta gör att det är svårt att fastställa hur mycket godstransporter egentligen påverkar 

klimatet och hur detta har förändrats över tid. Det finns flera olika metoder för att beräkna 

koldioxidutsläpp från transportsektorn och enligt McKinnon (2007) skiljer man på två 

olika typer av metoder – input- och outputbaserade beräkningar.  

 

Inputbaserade beräkningar kallas av andra källor för bränslebaserad beräkning (GHG 

protocol, 2005) eller ’top-down’-beräkning (Eyring et al., 2009; Schrooten et al., 2009) 

och baseras på uppskattningar av hur mycket bränsle som har använts inom hela eller en 

viss del av transportsektorn. Enligt Eyring et al. (2009) och GHG Protocol (2005) kan 

detta göras på två sätt, antingen genom att ta reda på hur mycket bränsle som har köpts in 
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eller genom att räkna ut den förbrukade bränslemängden utifrån tillryggalagd sträcka och 

bränsleförbrukning per distans.  

 

Outputbaserade beräkningar kallas även för avståndsbaserade (GHG Protocol, 2005) eller 

’bottom-up’-beräkningar (Eyring et al., 2009; Schrooten et al., 2009). Vid denna typ av 

metod uppskattas utsläpp inom ett geografiskt sammanhang så att beräkningarna bygger 

på detaljerade aktiviteter knutna till specifika platser. Aktivitetsdata som kan användas är 

t.ex. transportsträcka uttryckt i kilometer eller transportarbete uttryckt i ton-kilometer dvs. 

godsmängd (ton) multiplicerat med transportsträcka (kilometer).  

 

Eyring et al. (2009), GHG Protocol (2005) och CEPI (2009) beskriver den inputbaserade 

modellen som lämpligast vid beräkningar av transporter. Eyring et al. (2009) menar 

visserligen att outputbaserade beräkningar kan vara mer exakta men att storskaliga 

inventeringar av den typen riskerar att bli osäkra eftersom så många olika parametrar 

måste uppskattas. En inputbaserad beräkning däremot är säkrare enligt GHG Protocol 

(2005) eftersom bränsledata generellt sett är mer tillförlitlig.   

 

När man jämför utsläppen för olika transportsätt menar Kolb och Wacker (1995) att man, 

vid beräkningar som involverar energiförbrukning och utsläpp för utfört transportarbete 

på en viss sträcka, måste uppmärksamma en del osäkerhetsfaktorer. Några av de 

viktigaste anses vara olika lastutnyttjande, lastning och lossning vid intermodala 

transporter och skillnader mellan fordon inom ett specifikt transportsätt.     

 

3.4.1 Skogsindustriernas kalkyl 

Skogsindustrierna är bransch- och arbetsgivarorganisation för massa-, pappers- samt den 

trämekaniska industrin. Organisationen tillvaratar medlemsföretagens intressen och 

verkar för att stärka deras konkurrenskraft. Genom att vara medlem i Skogsindustrierna 

får företag direkt och indirekt nytta av verksamheten, till exempel genom kollektivavtal, 

utbildning i arbetsgivarfrågor, opinionsbildning vad gäller näringspolitiska frågor och 

synliggörande av branschen och dess betydelse för klimatet, arbetsmarknaden och 

ekonomin i Sverige. (Skogsindustrierna [2], 2010) Den svenska skogsindustrin har 

gemensamt kommit fram till två miljömål på transportområdet. Dessa är att minska 

utsläppen av fossilt CO2 från transporter med 20 procent fram till 2020 samt att arbeta 

fram gemensamma hållbarhetskriterier vid upphandling av transporter till 2010. Som ett 

led i detta miljöarbete tillhandahåller Skogsindustrierna en beräkningskalkyl samt 
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handledning som ska underlätta beräkningen av transportrelaterade utsläpp och 

säkerställa att alla företag i branschen använder samma metodik. (Boholm, 2008)   

 

Beräkningsmallen är en Excelfil och utsläppen som beräknas är främst för fossilt CO2 

(men även NOx, SO2, HC, CH4, PM och CO) från transporter av svenska produkter inom 

EU2712 och med beräkningsbasen utsläpp i ton eller kg per ton produkt. Vid export 

utanför EU27 ska utsläpp beräknas endast fram till den punkten där översjörederiet tar 

vid. I en fullständig rapportering ska, förutom utsläpp från produkttransporter, även 

råvarutransporter redovisas. (Boholm, 2008) I detta examensarbete har dock enbart 

utsläpp för produkttransporter beräknats eftersom de flöden som har kartlagts åt Korsnäs 

AB enbart innefattar transport av produkt till kund.  

 

I Skogsindustriernas kalkyl har man baserat en del beräkningar på schablonsiffror. Det 

gäller t.ex. bränsleförbrukning och körsätt hos de transportföretag som har anlitats för att 

utföra medlemsföretagens transporter. Detta gör att beräkningarna alltså inte stämmer helt 

med verkligheten men enligt Boholm (2008) är det så nära sanningen man kan komma. 

Alla emissionssiffror i beräkningskalkylen är hämtade från NTM, dvs. Nätverket för 

Transporter och Miljön. Eftersom emissionssiffrorna baseras på fordonstyp och inte ett 

enskilt verkligt fordon ger schablonsiffrorna en uppskattning av faktiska utsläpp. De 

schablondata som finns inlagda i kalkylen är emissionssiffror per tonkm för varje 

fordonstyp samt fyllnadsgrad i fordonet. Vad företaget själv behöver fylla i och/eller välja 

i kalkylen är antal transporterade ton, transportslag och fordonstyp samt transportsträckor 

för respektive fordonstyp. (Boholm, 2008) Skogsindustriernas kalkyl är alltså en 

outputbaserad/avståndsbaserad/’bottom-up’- beräkningsmetod eftersom utsläppen 

uppskattas inom ett geografiskt område och grundar sig på utfört transportarbete. 

(McKinnon, 2007; GHG Protocol, 2005; Eyring et al., 2009; Schrooten et al., 2009)  

 

3.4.2 NTM:s kalkyl 

Nätverket för Transporter och Miljön, ofta förkortat NTM, är en ideell förening som 

startades 1993 med syfte att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för 

olika transportmedel ska beräknas. NTM verkar för en erkänd metod vid beräkning av 

gods- och persontransporters utsläpp och användning av naturresurser. Metoden är främst 

framtagen för köpare och säljare av transporter så att dessa ska kunna bedöma sina 

                                                      
12 Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Danmark, Irland, 
Storbritannien, Grekland, Portugal, Spanien, Finland, Sverige, Österrike, Cypern, Estland, 
Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern, Bulgarien och 
Rumänien. 
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transporters miljöpåverkan. NTM:s medlemmar, som är ca 160 stycken, erbjuds en 

beräkningsmetod och aktuella miljödata, verktyg för att bedöma leverantörer samt ett 

forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom området transporters miljöpåverkan. 

Sedan 2009 samarbetar NTM med IVL Svenska Miljöinstitutet som är ett fristående och 

icke vinstdrivande forskningsinstitut. Målsättningen är att stärka NTM genom att koppla 

samman IVL:s experter med NTM:s arbetsgrupper och medlemmar. Analyser av 

transportsystem kommer också att kunna göras mer effektivt och i dagsläget arbetar NTM 

och IVL tillsammans med att utveckla ett nytt beräkningsverktyg för godstransporter. 

Projektet startades 2008 och beräknas pågå fram till slutet av 2011. (NTM [1], 2010)  

 

1997 presenterades NTM:s första databas för godstransporter och 2002 lanserades 

beräkningsverktyget NTMCalc. (NTM [5], 2010) Med hjälp av denna interaktiva 

webbtjänst kunde företag göra beräkningar av miljöprestandan för en godstransport 

bestående av en eller flera deltransporter. Beräkningarna baserades på de miljödata som 

NTM presenterade på sin hemsida. (NTM [6], 2003) Eftersom de underliggande 

miljödata som låg bakom verktyget inte uppdaterades med tiden blev verktyget så 

småningom inaktuellt. På våren 2010 presenterades dock NTM:s nya hemsida och med 

den två enkla kalkyler, en för gods och en för resor, som skulle ersätta den gamla 

NTMCalc. Den nya godskalkylen baseras på vetenskapliga data för genomsnittliga 

fordon och beläggningar. Körstil, väder, fordonsunderhåll, motortyper m.m. är faktorer 

som också påverkar hur stora de verkliga utsläppen blir men som inte tas med i NTM:s 

kalkyl. NTM påpekar därför att resultatet ska ses som en indikation på storleksordning av 

miljöpåverkan och inte exakta uppgifter. Den nya kalkylen är dock inte helt färdig i 

dagsläget utan kommer att byggas ut med tiden. (NTM [7], 2010) 

 

NTM deltar sedan 2009 även i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN:s 

standardiseringsarbete med att definiera transporters miljöpåverkan. NTM:s roll i denna 

process är som expert inom området och man deltar även i arbetsgruppens möten. (NTM 

[8], 2009) CEN arbetar med att ta fram en standard för hur man beräknar och rapporterar 

energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser inom transportbranschen. På så sätt ska 

det bli lättare för företag att göra likartade utsläppsberäkningar och kunna jämföra sig 

med andra företag. (SIS, 2008) 

 
Eftersom NTM:s nya kalkyl visade sig innehålla en del fel som måste rättas till för att få 

korrekta utsläppssiffror kunde den enkla godskalkylen inte användas i detta 

examensarbete. Istället gjordes beräkningarna manuellt enligt samma metod som i 

kalkylen utifrån de emissionsfaktorer som presenteras på NTM:s hemsida (NTM [5], 
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2010). Uppgifter för diesellok fattades dock fortfarande på hemsidan så emissionsfaktorer 

för svenska och tyska diesellok erhölls istället vid personlig kontakt med Magnus Swahn, 

NTM. Även denna beräkningsmetod är outputbaserad/avståndsbaserad/’bottom-up’ 

eftersom utfört transportarbete, och inte bränsleförbrukning, är den data som ligger till 

grund för beräkningarna. (McKinnon, 2007; GHG Protocol, 2005; Eyring et al., 2009; 

Schrooten et al., 2009)  
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4 Empiri 

I detta kapitel ges en beskrivning av företaget Korsnäs AB samt de transportflöden som 

har kartlagts och beräknats i detta examensarbete. Vidare presenteras resultatet av de 

beräkningar som har utförts med respektive beräkningskalkyl. 

 

4.1 Företagsbeskrivning 

Korsnäs ägs av Investment AB Kinnevik och har sitt huvudkontor i Gävle. Företaget 

producerar runt 1,1 miljoner ton kartong- och pappersprodukter per år och har 

anläggningar i Gävle, Frövi och Rockhammar. Korsnäs har kunder över hela världen och 

en stor del av deras produkter måste därför transporteras långa sträckor för att nå sin 

kund. Inom Korsnäs pågår ett ständigt arbete med att hitta nya vägar för att minimera den 

miljöpåverkan som transporterna av råvaror och produkter ger upphov till. Fram till 2007 

gjordes en stor del av Korsnäs transporter med sjöfart men från och med 2008 har 

logistiksystemet förändrats radikalt. En mycket stor del av sjötransporterna samt en del 

vägtransporter har ersatts av järnvägstransporter och numer sker nästan 80 procent av 

Korsnäs produkttransporter på järnväg. Enligt Korsnäs har det nya logistikkonceptet 

minskat utsläppen av fossilt koldioxid från utgående transporter med 20 till 30 procent. 

Belastningen på Östersjön har även minskat och lastbilspassagerna genom Gävle har 

blivit 9000 färre per år. (Korsnäs, 2010) 

 

4.2 Kartlagda och beräknade transportflöden 

De transportflöden som har kartlagts och beräknats med avseende på utsläpp av 

föroreningar är flöden som Korsnäs har uttryckt intresse av att veta mer om. För att ha 

något att jämföra sina egna transporters utsläpp med har även transportflöden för två av 

Korsnäs konkurrenter samt en direktbil kartlagts och beräknats. Uppgifter om hur dessa 

olika transportflöden ser ut har erhållits från Korsnäs, både vad gäller deras egna flöden 

och konkurrenternas. Utformningen av konkurrenternas flöden är enligt Korsnäs baserade 

på information från Korsnäs affärskontakter. Vissa avstånd mellan geografiska 

knutpunkter har erhållits från Korsnäs kontakter men en hel del avstånd har tagits fram 

med hjälp av EcoTransIT:s online-verktyg, Google maps, Searates.com och 

Distances.com. Därefter har Skogsindustriernas kalkyl använts för att beräkna varje 

transportflödes miljöpåverkan vad gäller utsläpp av CO2, NOx, SO2, HC, CH4, PM samt 
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CO. Skogindustriernas kalkyl innefattar dock inte översjötransporter vilket innebär att 

transportflöden med containerfartyg till Kunshan, Kina inte har kunnat beräknas med den 

färdiga kalkylen. För att beräkna dessa flöden har Skogsindustriernas kalkyl använts som 

mall där bakomliggande emissionsfaktorer om containerfartyg har hämtats från NTM för 

att sedan tillämpas på liknande sätt som övrig sjöfart i kalkylen.  

 

De flesta av Korsnäs transportflöden har även beräknats manuellt utifrån NTM:s 

emissionsfaktorer. Därefter har en jämförelse av resultaten från de båda 

beräkningsmodellerna kunnat göras.   

 

Nedan presenteras de beräknade transportflödena mycket övergripande. I bilaga 1 finns 

mer detaljerad information innehållande namn på knutpunkterna i flödena samt avstånd 

mellan dessa. Detaljer kring konkurrenternas flöden har dock utelämnats då detta kan 

vara känslig information som riskerar att röja konkurrenternas identitet. 

 

4.2.1 Korsnäs flöden  

Frövi – Berlin (Tyskland) 

Från Korsnäs i Frövi sker transporten till TetraPak i Berlin på järnväg ända till en 

terminal i Berlin där godset lastas om på lastbil och körs till fabriken. Detta resulterar i att 

godset transporteras med svenskt diesellok (dragning till överlämningsplats), svenskt 

ellok (på den svenska järnvägen), europeiskt ellok (på järnvägen utanför Sverige), 

europeiskt diesellok (för dragning på utländsk järnväg) samt lastbil.  

 

Gävle – Berlin (Tyskland) 

Från Korsnäs i Gävle till TetraPak i Berlin sker transporten på samma sätt som för Frövi-

Berlin-flödet, dvs. på järnväg hela vägen till en terminal i Berlin där godset lastas om på 

lastbil och körs till TetraPaks fabrik. Transportmedel som används är alltså även här 

svenskt diesellok, svenskt ellok, europeiskt ellok, europeiskt diesellok samt lastbil.  

 

Gävle – Rubiera (Italien) 

Transporten från Korsnäs i Gävle till TetraPaks fabrik i Rubiera sker på järnväg till 

Modena för att sedan köras den sista biten till fabriken med lastbil. De transportmedel 

som används är alltså svenskt diesellok, svenskt ellok, europeiskt ellok samt lastbil. 
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Frövi – Frankfurt (Tyskland) 

Transporten från Frövi till en stor kund i Frankfurt sker på järnväg till Kehl varifrån en 

lastbil tar vid och transporterar godset till Frankfurt. De transportmedel som används är 

svenskt diesellok, svenskt ellok, europeiskt ellok, europeiskt diesellok samt lastbil. 

 

Gävle – Kunshan (Kina) 

Korsnäs transporter till Kunshan i Kina sker med två olika flöden beroende på vilket 

rederi som anlitas. Oavsett flöde så körs godset med terminalbilar till Granudden 

(terminal med magasin) där det lastas i containrar. Om Maersk anlitas går containrarna 

sedan på järnväg till Göteborg där de lastas på ett oceangående fartyg som tar godset till 

Shanghai i Kina. Därifrån går godset med lastbil till TetraPaks fabrik i Kunshan. I detta 

flöde används alltså transportmedlen terminalbil, svenskt ellok, containerfartyg (11 000 

TEU) samt lastbil.  

 

Om något annat rederi anlitas går containrarna på järnväg till Gävle Containerterminal 

där de lastas på en feederbåt som går till en hamn i Europa, vanligen Hamburg. Där lastas 

containrarna om på ett större oceangående fartyg som går till Shanghai. Den sista 

transporten till fabriken görs även här med lastbil. De transportmedel som används är 

alltså terminalbil, svenskt diesellok, feederbåt, containerfartyg (9000 TEU) samt lastbil. 

 

4.2.2 Konkurrenternas flöden 

De kartlagda transportflödena för konkurrent A utgår från både Sverige och Finland då 

konkurrenten har fabriker i båda länderna och levererar till TetraPak i Berlin och Rubiera 

från båda dessa fabriker. 

 

Transportflödet för konkurrent B går utfrån Sydamerika till samma TetraPak-fabrik i 

Kunshan, Kina, som Korsnäs levererar till.  

 

Konkurrent A: Sverige – Berlin (Tyskland) 

Gods transporteras först med lastbil till en närliggande terminal där det lastas om på 

järnväg och går till en terminal i Berlin. Därifrån fortsätter transporten med lastbil till 

TetraPaks fabrik. De transportmedel som används är alltså lastbil, svenskt ellok, 

europeiskt ellok samt europeiskt diesellok. 

 

 

 



 

 

36

Konkurrent A: Sverige – Rubiera (Italien) 

Godset lastas i specialcontainrar och transporteras på järnväg till Göteborg för att sedan 

lastas på fartyg som går till Belgien. Från hamnen i Belgien går transporten vidare med 

järnväg till Modena och därefter med lastbil till TetraPaks fabrik. De transportmedel som 

används vid denna transport är alltså svenskt ellok, feederbåt, europeiskt ellok och lastbil.  

 

Konkurrent A: Finland – Berlin (Tyskland) 

Transporten går först på järnväg från bruket till en hamn i Finland. Därifrån sker 

transporten med båt till en hamn i Polen. Beroende på om det råder isläge på Tysklands 

floder eller inte sker transporten därifrån antingen på järnväg eller med båt (pråmar) på 

floderna. Från en terminal i Berlin går godset den sista biten med lastbil till TetraPaks 

fabrik. De transportmedel som används är alltså antingen europeiskt ellok, båt 

(LoLo/StoRo), europeiskt diesellok och lastbil eller europeiskt ellok, båt (LoLo/StoRo), 

pråm och lastbil beroende på om det råder isläge eller inte. 

 

Konkurrent A: Finland – Rubiera (Italien) 

Med hjälp av järnväg transporteras godset till en hamn i Finland för att därifrån gå med 

båt till Polen. Därifrån går det vidare på järnväg till Modena i Italien för att transporteras 

den sista biten till TetraPaks fabrik med lastbil. De transportsätt som används är 

europeiskt ellok, båt (LoLo/StoRo) och lastbil.  

 

Konkurrent B: Sydamerika – Kunshan (Kina) 

Godset transporteras på järnväg från bruket till en hamn i landet. Där lastas det om i 

containrar som går med ett oceangående fartyg till Shanghai i Kina. Från Shanghais hamn 

går godset den sista biten med lastbil till TetraPaks fabrik i Kunshan. De transportmedel 

som används är alltså järnväg (europeiskt okänt lok har antagits i kalkylen), 

containerfartyg (4000 – 6000 TEU men 7000 TEU har antagits i kalkylen) samt lastbil.   

 

Direktbil Frövi-Frankfurt 

I detta exempelflöde transporteras godset med lastbil hela vägen från bruket i Frövi till 

kunden i Frankfurt.  
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4.2.3 Beräknade utsläpp med Skogsindustriernas kalkyl 

Resultatet av miljöberäkningarna i Skogsindustrins kalkyl för de utvalda transportflödena 

presenteras nedan. Alla beräkningar är gjorda för 1 ton gods. Den/de lägsta siffrorna för 

respektive flöde och utsläpp är markerade med grönt. Se bilaga 2 för stapeldiagram över 

samtliga flöden och utsläpp. 

 

  

Utsläpp per flöde för 1 ton gods (enligt 

Skogsindustriernas kalkyl) 

Destination: TP Berlin, 

Tyskland 

CO2 

(kg) 

NOx 

(kg) 

SO2 

(kg) 

HC 

(kg) 

CH4 

(kg) 

PM 

(kg) 

CO 

(kg) 

Korsnäs Frövi 24,7 0,033 0,025 0,002 0,078 0,001 0,001 

Korsnäs Gävle 24,6 0,032 0,025 0,002 0,078 0,001 0,001 

Konkurrent A Sverige 24,9 0,033 0,025 0,002 0,078 0,001 0,002 

Konkurrent A Finland (ej 

isläge) 35,2 0,776 0,218 0,033 0,018 0,032 0,045 

Konkurrent A Finland 

(isläge) 34,9 0,663 0,221 0,022 0,040 0,029 0,019 

          

Destination: TP Rubiera, 

Italien 

CO2 

(kg) 

NOx 

(kg) 

SO2 

(kg) 

HC 

(kg) 

CH4 

(kg) 

PM 

(kg) 

CO 

(kg) 

Korsnäs Gävle 54,8 0,059 0,057 0,003 0,178 0,003 0,002 

Konkurrent A Sverige 47,9 0,314 0,134 0,012 0,121 0,017 0,010 

Konkurrent A Finland 70,9 0,763 0,279 0,026 0,151 0,034 0,021 

          

Destination: Frankfurt, 

Tyskland 

CO2 

(kg) 

NOx 

(kg) 

SO2 

(kg) 

HC 

(kg) 

CH4 

(kg) 

PM 

(kg) 

CO 

(kg) 

Korsnäs Frövi 47,2 0,126 0,040 0,005 0,123 0,004 0,019 

Direktbil Frövi 64,0 0,581 0,002 0,022 0,001 0,012 0,124 

          

  

Utsläpp per flöde för 1 ton gods (enligt 

underlagsdata från NTM inlagd i 

Skogsindustriernas kalkyl) 

Destination: TP Kunshan, 

Kina CO2 (kg) 

NOx 

(kg) 

SO2 

(kg) 

HC 

(kg) 

CH4 

(kg) 

PM 

(kg) 

CO 

(kg) 

Korsnäs Gävle (via GBG)* 371,8 7,534 6,497 0,263 0,002 0,421 0,596 

Korsnäs Gävle (via GCT)* 411,7 8,460 6,858 0,294 0,003 0,478 0,634 

Konkurrent B Sydamerika 427,3 8,666 7,172 0,297 0,005 0,499 0,669 

* För transport med terminalbil mellan bruk och Granudden är endast CO2-utsläppet 

medräknat, inte övriga emissioner.  

 

Ur detta kan man se att Korsnäs ligger lägre i utsläppet av CO2 till alla destinationer 

förutom till TetraPak Rubiera där Konkurrent A i Sverige ligger lägre. (se figur 9, 10, 11 

och 12)  
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Figur 9 Utsläpp av CO2 vid transport till TP Berlin, Tyskland. 

 

 
Figur 10 Utsläpp av CO2 vid transport till TP Rubiera, Italien. 

 

 
Figur 11 Utsläpp av CO2 vid transport till Frankfurt, Tyskland. 
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Figur 12 Utsläpp av CO2 vid transport till Kunshan, Kina. 

 

Vad gäller NOx så ligger utsläppen för Korsnäs flöden lägre till alla destinationer. 

Utsläppen av SO2, HC, CH4 och PM vid transport till TetraPak i Berlin är lika stora för 

Korsnäs båda flöden samt Konkurrent A:s flöde från Sverige medan Konkurrent A:s 

flöden från Finland ger betydligt högre utsläpp av SO2, HC och PM. Utsläppen av CH4 är 

dock lägre från Konkurrent A:s flöde från Finland jämfört med flödena från Sverige. Vad 

gäller övriga flöden så varierar det vilket företag som har lägst utsläpp, dock kan man se 

att Korsnäs oftare än sina konkurrenter har lägst utsläpp. I Korsnäs transportflöden till 

TetraPak i Kunshan har dock enbart CO2 kunnat beräknas för transporten med terminalbil 

mellan bruket och den första terminalen. Detta eftersom terminalbil inte finns med i 

Skogsindustrierna kalkyl och därmed måste beräknas för hand utifrån årlig 

bränsleförbrukning (diesel) och hur många ton gods som körs mellan bruk och terminal 

på ett år. Utifrån dessa data samt uppgifter om hur mycket CO2 som släpps ut vid 

förbränning av en liter diesel kunde ett genomsnittligt CO2-utsläpp för transport av 1 ton 

gods med terminalbil mellan bruk och terminal beräknas. (se bilaga 3) Övriga emissioner 

är dock inte uträknade för terminalbilstransporten vilket kan innebära att utsläppssiffrorna 

för dessa ser ut att vara lägre än vad de egentligen är. 

 

4.2.4 Beräknade utsläpp med NTM:s underlagsdata 

Eftersom NTM:s enkla godskalkyl visade sig innehålla en del fel kunde denna inte 

användas till att göra beräkningar i detta examensarbete. Istället gjordes beräkningarna 

manuellt i Excel genom att emissionsfaktorer från NTM (gram emission per tonkm) 

(NTM [5], 2010) multiplicerades med transportarbetet för respektive transportsätt i varje 

beräknat flöde. (se bilaga 4 för ett utdrag ur beräkningarna) De flöden som valdes att 

beräknas på detta sätt var alla, med Skogsindustriernas kalkyl, tidigare beräknade 

Korsnäsflöden förutom containerflödet till Kunshan i Kina som går via Gävle Container 

Terminal, däremot inkluderades containerflödet som går via Göteborg. Genom att 
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beräkna utsläppen från dessa flöden utifrån NTM:s emissonsfaktorer erhölls en 

uppsättning utsläppssiffror som sedan kunde jämföras med motsvarande utsläppssiffror 

beräknade i Skogsindustriernas kalkyl. I NTM:s databas med emissionsfaktorer saknas 

dock uppgifter för diesellok så dessa erhölls istället från Magnus Swahn, NTM. Dock 

saknas uppgifter om CO, HC och CH4 för svenska diesellok samt CO och CH4 för 

europeiska diesellok. För europeiska diesellok anges dessutom istället för HC en 

emissionsfaktor för NMHC vilket betyder Non Methane HC, alltså kolväten exklusive 

metan. Om det är någon skillnad mellan HC och NMHC är dock oklart men utsläppen av 

NMHC för europeiska diesellok har inkluderats i utsläppssiffrorna för HC. Detta måste 

alltså ses som en osäkerhetsfaktor. 

 

Nedan redovisas de beräknade utsläppen per flöde för ett ton gods där beräkningarna är 

gjorda manuellt utifrån NTM:s emissionsfaktorer. Ett utdrag från beräkningarna gjorda i 

Excel hittas i bilaga 4.  

 

  Utsläpp per flöde för 1 ton gods (enligt NTM) 

Destination: TP Berlin, 

Tyskland 

CO2 

(kg) 

NOx 

(kg) 

SO2 

(kg) 

HC 

(kg) 

CH4 

(kg) 

PM 

(kg) 

CO 

(kg) 

Korsnäs Frövi 16,3 0,039 0,045 0,003 0,000 0,011 0,002 

Korsnäs Gävle 16,3 0,037 0,045 0,003 0,000 0,011 0,002 

          

Destination: TP Rubiera, 

Italien 

CO2 

(kg) 

NOx 

(kg) 

SO2 

(kg) 

HC 

(kg) 

CH4 

(kg) 

PM 

(kg) 

CO 

(kg) 

Korsnäs Gävle 35,5 0,070 0,103 0,006 0,000 0,026 0,002 

          

Destination: Frankfurt, 

Tyskland 

CO2 

(kg) 

NOx 

(kg) 

SO2 

(kg) 

HC 

(kg) 

CH4 

(kg) 

PM 

(kg) 

CO 

(kg) 

Korsnäs Frövi 37,2 0,152 0,071 0,008 0 0,0197 0,021 

          

Destination: TP Kunshan, 

Kina 

CO2 

(kg) 

NOx 

(kg) 

SO2 

(kg) 

HC 

(kg) 

CH4 

(kg) 

PM 

(kg) 

CO 

(kg) 

Korsnäs Gävle (via GBG)* 371,4 7,539 6,132 0,265 0,002 0,421 0,594 

* För transport med terminalbil mellan bruk och Granudden är endast CO2-utsläppet 

medräknat, inte övriga emissioner.  

 

 

 

 



 

 

41

4.2.5 Jämförelse mellan de två beräkningsmetoderna 

Resultatet av jämförelsen mellan miljöberäkningarna i Skogsindustrins kalkyl och de 

manuella beräkningarna gjorda utifrån NTM:s emissionsfaktorer presenteras nedan. Båda 

beräkningsmetoderna är outputbaserade/avståndbaserade/’bottom-up’-beräkningar. 

(McKinnon, 2007; GHG Protocol, 2005; Eyring et al., 2009; Schrooten et al., 2009) Alla 

beräkningar är gjorda för 1 ton gods och den/de lägsta siffrorna för respektive flöde och 

utsläpp är markerade med grönt.   

 

  

Beräknade utsläpp per flöde för 1 ton gods (enligt 

underlagsdata från NTM) 

Korsnäs flöde Kalkyl 

CO2 

(kg) 

NOx 

(kg) 

SO2 

(kg) 

HC 

(kg) 

CH4 

(kg) 

PM 

(kg) 

CO 

(kg) 

Skogsindustrierna 24,7 0,033 0,025 0,002 0,078 0,001 0,001 
Frövi - TP Berlin 

NTM 16,3 0,039 0,045 0,003 0,000 0,011 0,002 

Skogsindustrierna 24,6 0,032 0,025 0,002 0,078 0,001 0,001 
Gävle - TP Berlin 

NTM 16,3 0,037 0,045 0,003 0,000 0,011 0,002 

Skogsindustrierna 54,8 0,059 0,057 0,003 0,178 0,003 0,002 
Gävle - TP Rubiera 

NTM 35,5 0,070 0,103 0,006 0,000 0,026 0,002 

Skogsindustrierna 47,2 0,126 0,040 0,005 0,123 0,004 0,019 
Frövi - Frankfurt 

NTM 37,2 0,152 0,071 0,008 0,000 0,020 0,021 

Skogsindustrierna 

med 

underlagsdata 

från NTM 371,8 7,534 6,497 0,263 0,002 0,421 0,596 

Gävle - TP Kunshan 

(via GBG)* 

NTM 371,4 7,539 6,132 0,265 0,002 0,421 0,594 

* För transport med terminalbil mellan bruk och Granudden är endast CO2-utsläppet 

medräknat, inte övriga emissioner.  

 

Vid jämförelse mellan Skogsindustriernas kalkyl och de manuella beräkningarna utifrån 

NTM:s emissionsfaktorer framkommer att containertransporten till Kunshan är det flöde 

som visar på minst olikheter mellan de två beräkningsmetodernas resultatsiffror. I alla 

flöden är CO2-utsläpp lägre med de manuellt beräknade NTM-siffrorna än med 

Skogsindustriernas kalkyl. De beräknade utsläppen av NOx, SO2, HC, PM och CO är 

däremot lägre med Skogsindustriernas kalkyl i alla flöden förutom Kunshan-flödet där 

NTM-beräkningarna visar högre värden för NOx och HC. Beräkningarna för CH4 visar 

inga utsläpp alls för beräkningar gjorda enligt NTM förutom i flödet till Kunshan där lika 

stort utsläpp som med Skogsindustriernas kalkyl visas. Skogsindustriernas kalkyl visar 

dock ett visst utsläpp av denna emission för alla flöden.    
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras de resultat som framkommit vid beräkningen av 

de kartlagda transportflödena. Särskild vikt läggs vid jämförelse mellan Korsnäs och 

konkurrenternas utsläppssiffror samt likheter och olikheter hos de två olika 

beräkningsmetoderna som har använts.  

 

Vid jämförelse av utsläppen från Korsnäs transportflöden och konkurrenternas respektive 

en direktbils flöden kan man utläsa att Korsnäs i tjugo fall av tjugoåtta står för det lägsta 

utsläppet av emissioner. I fem fall av tjugoåtta har någon konkurrent eller direktbil lägst 

utsläpp medan det i tre fall förekommer lika stora utsläpp hos Korsnäs som hos 

konkurrenter.  

 

TetraPak Berlin, Tyskland 

De beräknade transportflödena till TetraPaks fabrik i Berlin skiljer sig åt på så sätt att 

flödena för Korsnäs och Konkurrent A i Sverige mestadels innefattar järnvägstransport 

medan Konkurrent A i Finland skickar gods med fartyg en relativt lång sträcka. Detta är 

orsaken till de stora skillnaderna mellan emissionssiffrorna från flöden där fartyg används 

och flöden där järnväg dominerar. NOx och SO2 är kända som de mest miljöstörande 

föroreningarna från sjöfart (EEA Report, 2008; Skeie et al., 2009) och detta syns tydligt 

för de olika transportflödena till TetraPak i Berlin. Däremot hävdas i EEA:s rapport från 

2008 att sjöfart skulle släppa ut mindre CO2 per tonkm än andra transportslag, något som 

de beräknade emissionssiffrorna inte visar. Detta beror troligen på att en stor del av 

järnvägstransporterna i de svenska flödena sker i Sverige. De svenska 

järnvägstransporterna som dras med ellok antas släppa ut obefintligt med CO2 eftersom 

den el som köps in för dessa transporter är från förnybara energikällor (NTM [5], 2010; 

Banverket [2], 2009). Valet av fartygstyp påverkar dock utsläppssiffrorna i stor 

utsträckning. I flödena från Finland valdes den generella lastfartygstypen LoLo/StoRo 

vilket i Skogsindustriernas kalkyl ger högre utsläpp än t.ex. containerfeeder. Om 

containerfeeder istället hade valts hade utsläppssiffrorna för Konkurrenten A i Finland 

blivit betydligt lägre.  

 

TetraPak Rubiera, Italien 

Beräkningarna för transportflödena till TetraPak i Rubiera visar att Konkurrent A i 

Sverige har lägst utsläppssiffror vad gäller CO2. Detta beror troligen på att godset går 

längre på järnväg i Europa för Korsnäs flöde än för Konkurrent A i Sveriges flöde. 
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Konkurrent A i Sverige skickar istället godset i specialcontainrar med fartyg som i 

kalkylen motsvarar containerfeeder vilket ger lägre CO2-utsläpp per tonkm än europeiskt 

ellok. Även Konkurrent A i Finland skickar godset med fartyg men eftersom den 

fartygstyp som här har antagits är Lolo/StoRo blir CO2-utsläppen per tonkm högre än för 

europeiskt ellok. Konkurrent A:s användning av fartyg i sina flöden är också orsaken till 

att de ligger högre i utsläpp av NOx, SO2, HC, PM och CO. Däremot ligger Konkurrent A 

lägre än Korsnäs vad gäller CH4 och detta beror på att järnvägstransporter i Europa 

medför högre CH4-utsläpp per tonkm än fartygstransporter. Anledningen till detta är 

troligen att energiproduktionen räknas med i utsläppsberäkningarna för ellok, och 

energiproduktion (utom Sverige) är den största källan till CH4 enligt Black (2010). 

 

Frankfurt, Tyskland 

Av de två transportflödena till Frankfurt i Tyskland ligger Korsnäs lägst vad gäller 

utsläpp av CO2, NOx, HC, PM och CO medan en direktbil släpper ut mindre SO2 och 

CH4. Korsnäs flöde sker huvudsakligen på järnväg och även här släpper alltså 

järnvägstransporter (i Europa) ut mer CH4 än det konkurrerande transportsättet – i detta 

fall lastbil (dragbil med trailer). Eftersom ellok inte släpper ut några avgaser vid själva 

fordonet härrör de totala utsläppen i princip enbart från den energiproduktion som krävs 

för att driva elloken. Avgaser från vägtrafik däremot ger i princip inga utsläpp av CH4 

alls. Black (2010) beskriver att SO2-utsläpp delvis kommer från fordonsmotorer men 

oftast härrör från el- och värmeproduktion. Detta skulle alltså kunna förklara varför 

utsläppen av SO2 är högre för Korsnäs flöde än för direktbilens flöde. Eftersom godset i 

det tidigare flödet dras en längre sträcka med europeiskt ellok står denna transport därmed 

indirekt för utsläppen från den elproduktion som krävs för att driva elloket.    

 

TetraPak Kunshan, Kina 

Eftersom Skogsindustriernas kalkyl enbart innefattar transporter inom EU finns inga 

större containerfartyg med i kalkylen. För att ändå kunna beräkna transportflödena till 

Kunshan i Kina lades tre olika containerfartyg på 7000, 9000 respektive 11 000 TEU till 

kalkylen. Emissionsfaktorer för fartygen på 7000 och 11 000 TEU hämtades direkt från 

NTM:s databas medan uppgifter för fartyget på 9000 TEU saknades och därför 

beräknades som ett medelvärde av de andra två containerfartygen. Beräkningarna 

utfördes sedan på samma sätt som för övrig sjöfart i kalkylen. Vid beräkningarna kan 

man se att valet av fartyg är helt avgörande vad gäller utsläpp av CO2, NOx och SO2. 

Sträckorna till havs för respektive flöde är ungefär lika långa (Korsnäs via GCT: 1 

915+19 950=21 865 km, Korsnäs via GBG: 20 303 km och Konkurrent B Sydamerika: 

20 578 km) men olika stora fartyg används för transporten. Det framgår att utsläppen per 
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tonkm blir mindre ju större containerfartyg man använder. Om flödet för Konkurrent B, 

som i kalkylen är beräknat med ett containerfartyg på 7000 TEU, istället skulle ske med 

ett containerfartyg på 11 000 TEU skulle utsläppet av CO2 bli ca 376 kg vilket är i nivå 

med utsläppen från Korsnäs flöde via Göteborg. Dock sker Konkurrent B:s transport med 

ett containerfartyg på 4000-6000 TEU i verkligheten enligt Korsnäs kontakter, vilket 

alltså är ett mindre containerfartyg än vad som har valts i kalkylen. Därför borde 

utsläppen från detta flöde i själva verket vara större än vad kalkylen visar. Korsnäs 

utsläppssiffror borde även de vara aningen högre för alla emissioner utom CO2. Detta på 

grund av att en del av flödet – terminalbilstransport från bruk till terminalen Granudden – 

har beräknats för hand i brist på lämpligt val i kalkylen. (se bilaga 4) Därmed kunde 

enbart utsläppssiffror för CO2 beräknas och inte för övriga emissioner. I Korsnäs flöde 

via Gävle Containerterminal används enligt Korsnäs uppgifter först ett feederfartyg som 

går till Hamburg för omlastning till ett containerfartyg på 9 000 TEU. Om godset istället 

hade lastats på ett 11 000 TEU fartyg så hade CO2-utsläppet blivit ca 386 kg, alltså 

betydligt mindre än vid användning av ett fartyg på 9 000 TEU. Viktigt att notera är även 

att utsläppen från järnvägstransporten i Sydamerika för Konkurrent B och vägtransporten 

i Kina för alla flöden är beräknade utifrån europeiska förhållanden. Detta kan innebära att 

de utgör en felkälla i de totala beräkningarna för dessa flöden.   

 

Som framkommit ovan är Korsnäs i de allra flesta fall bättre än sina konkurrenter vad 

gäller utsläpp från transporter. Detta resultat ska dock ses med en viss försiktighet 

eftersom all information om konkurrenternas flöden har erhållits från Korsnäs som i sin 

tur har fått informationen från sina affärskontakter. Mest troligt stämmer bilden av 

flödena någorlunda men det måste ändå tas med som en osäkerhetsfaktor att 

informationen inte kommer direkt från konkurrenterna. Att vända sig direkt till 

ursprungskällorna hade i detta fall dock troligen varit svårt eftersom Korsnäs är 

uppdragsgivare. Att någon av Korsnäs konkurrenter skulle vilja bidra med eventuellt 

känslig information är föga troligt när uppdraget görs å Korsnäs vägnar. Dock menar 

Korsnäs att man har följt försiktighetsprincipen och att uppgifterna om transportflödena 

är restriktiva för Korsnäs men optimistiska för konkurrenterna.    

 

Vid jämförelse mellan de utsläppssiffror som räknats fram i Skogsindustriernas kalkyl 

och de manuellt beräknade utsläppen som baseras på NTM:s emissionsfaktorer framgår 

att det råder såväl likheter som olikheter mellan dessa. Båda beräkningsmetoderna är 

outputbaserade vilket enligt Eyring et al. (2009) kan ge mer exakta värden eftersom fler 

parametrar tas med i beräkningarna. Samtidigt bygger de dock på många antaganden och 

uppskattningar vilket ger en större osäkerhet i resultatet. Detta gäller naturligtvis båda 
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beräkningsmetoderna även om en del olika antaganden har gjorts vid beräkningarna. 

Fyllnadsgraden hos en europeisk lastbil med släp antas t.ex. vara 70 procent i 

Skogsindustriernas kalkyl medan det i NTM:s underlagsdata bara är 50 procent. 

Antaganden som däremot är lika hos båda beräkningsmetoderna är vilken terräng som 

råder för de svenska och europeiska järnvägstransporterna med ellok, nämligen flack 

respektive kuperad terräng. Vad som har störst betydelse för skillnaderna mellan 

utsläppssiffrorna från de två beräkningsmetoderna är de bakomliggande 

emissionsfaktorerna för varje transportsätt. Dessa skiljer sig nämligen en del åt mellan 

Skogsindustrierna och NTM. Skogsindustriernas kalkyl bygger ju på emissionsfaktorer 

hämtade från just NTM så detta är alltså lite märkligt. Dock är Skogsindustriernas kalkyl 

från 2008 vilket innebär att även de från NTM erhållna emissionsfaktorerna är från denna 

tidpunkt. De emissionsfaktorer som har använts vid de manuella beräkningarna är 

däremot hämtade från NTM:s nya hemsida och är alltså nyare. Skogsindustrierna menar 

dock att det ligger många antaganden och komplicerade beräkningar bakom de 

emissionsfaktorer som används i deras kalkyl och att man därför inte kan jämföra den 

direkt med de enkla beräkningar som har gjorts utifrån NTM:s metod.  

 

Flödet till TetraPaks fabrik i Kunshan i Kina är det flöde där utsläppssiffrorna skiljer sig 

minst åt mellan de olika beräkningsmetoderna. Detta är dock inte särskilt oväntat då 

beräkningen av detta flöde bygger på samma emissionsfaktorer i båda 

beräkningsmetoderna. Eftersom översjötransporter inte var inkluderade i den ursprungliga 

kalkylen från Skogsindustrierna gjordes ett tillägg i kalkylen där utsläppen för 

containerfartyg beräknades på samma sätt som övrig sjöfart men med emissionsfaktorer 

som hämtades från NTM:s nya hemsida. Att utsläppssiffrorna är väldigt lika men inte 

exakt likadana beror på att det i detta flöde även ingår en lastbilstransport från hamnen i 

Shanghai till fabriken i Kunshan och utsläppssiffrorna från denna skiljer sig en del åt 

mellan beräkningsmetoderna.  

 

Utsläppssiffrorna på NTM:s nya hemsida visar att inget CH4 över huvud taget släpps ut 

vid järnvägstransporter och vägtransporter (utom för ’van’ och ’Pick-up’). Detta förefaller 

orimligt, särskilt vad gäller europeiska järnvägstransporter med ellok, med tanke på att 

utsläppen från energiproduktion ska tas med i dessa beräkningar och att energiproduktion 

är det primära källan till CH4 i Europa enligt Black (2010). Det finns alltså anledning att 

misstänka att just denna emissionsfaktor är felaktig i tabellerna för de nämnda 

transportsätten.  
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Efter att ha studerat olika beräkningsmodeller och kalkyler inser jag att det verkligen 

finns ett behov av en enkel och standardiserad beräkningsmodell. I dagsläget finns det 

många olika metoder att använda sig av men det råder också många olikheter mellan 

dessa. Transporters miljöpåverkan är ett mycket aktuellt ämne men i dagsläget är det 

svårt för företag att veta vilken metod eller modell som man ska använda för att uppskatta 

sina utsläpp från transporter. Eftersom olika företag använder olika metoder och dessa 

beräkningar bygger på olika antaganden och olika emissionsfaktorer är det svårt, för att 

inte säga omöjligt, att jämföra utsläppen mellan företag. När det kommer till interna 

jämförelser av utsläppssiffror inom företaget från år till år spelar val av beräkningsmodell 

mindre roll så länge man håller sig till samma modell över tiden. Eftersom man då främst 

är ute efter en förbättring av utsläppssiffrorna så är det inte själva siffrorna som är viktiga 

utan förändringen av dessa från år till år. Om man däremot vill jämföra sitt företag med 

andra företag så blir det mycket svårt om inte alla använder sig av samma 

beräkningsmodell. Skogsindustrierna har tagit fram sin kalkyl just för detta ändamål – att 

deras medlemmar ska kunna jämföra sina utsläpp med andra medlemmars utsläpp. Dock 

anser jag att det krävs en standardiserad beräkningsmodell som alla företag bör använda 

sig av, just för att kunna göra korrekta jämförelser. I och med NTM:s samarbete med 

CEN så är detta på gång och förhoppningsvis kommer det att bli lättare både att göra 

dessa beräkningar och att jämföra sig med andra företag i syfte att driva utvecklingen 

framåt vad gäller reducering av utsläpp från transporter.  

 

Problematiken upphör dock inte helt med en standardiserad beräkningsmetod. Även om 

man tar fram en standardiserad modell så påverkas resultatet av alla antaganden som 

företagen måste göra vid inmatningen av data i modellen. För att komma runt detta 

problem krävs utbildning av företagen och en konkret och lättförståelig manual till den 

standardiserade beräkningsmetoden. Om detta skulle ordnas så skulle företag förmodligen 

få en större förståelse för beräkningsmetoden, antaganden som måste göras och vad som 

påverkar utsläppen från transporter. Att få alla företag att göra exakt lika antaganden och 

inmatningar i modellen är nog svårt dock. Människor kommer alltid att tolka information 

på olika sätt beroende på sin personlighet, kunskap och tidigare erfarenheter.  
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6 Slutsats 

Detta kapitel avrundar rapporten genom att presentera de slutsatser som har dragits.   

 

I detta examensarbete har produkttransportflöden till fyra olika destinationer i Västeuropa 

och Kina kartlagts och beräknats med avseende på utsläppta föroreningar. Den 

beräkningsmodell som har använts till detta är Skogsindustriernas kalkyl. Uppdragsgivare 

har varit Korsnäs AB och förutom utsläppen hos Korsnäs egna transportflöden har 

utsläppen från två olika konkurrenter samt en direktbil beräknats. Vid jämförelse av 

utsläppen mellan dessa flöden kan konstateras att Korsnäs i tjugo fall av tjugoåtta står för 

det lägsta utsläppet av föroreningar. I fem fall av tjugoåtta har någon konkurrent eller 

direktbil lägst utsläpp medan det i tre fall förekommer lika stora utsläpp hos Korsnäs som 

hos konkurrenter. Utsläppens storlek beror främst på val av transportsätt och fordonstyp.  

 

Merparten av Korsnäs transportflöden har även beräknats utifrån NTM:s 

emissionsfaktorer och vid en jämförelse mellan de två beräkningsmetoderna framkom att 

både likheter och olikheter finns. En hel del skillnader mellan utsläppssiffrorna från de 

två beräkningsmetoderna förekommer och detta beror till stor del på att olika 

emissionsfaktorer har använts vid beräkningarna. För transportflödet till Kina, där 

beräkningarna bygger på samma emissionsfaktorer i båda metoderna, är dock 

utsläppssiffrorna likartade vilket ytterligare tyder på att det är emissionsfaktorerna som 

spelar en stor roll för resultatet.   

 

Det finns många olika miljöberäkningsmetoder att tillgå för företag idag och detta skapar 

förvirring och problematik. Eftersom företag använder olika beräkningsmodeller och 

dessa ofta skiljer sig åt vad gäller metod, bakomliggande emissionsfaktorer och 

antaganden är det mycket svårt att göra en korrekt jämförelse av utsläppen från olika 

företag. En standardiserad beräkningsmodell skulle delvis avhjälpa denna problematik 

och detta är också på gång i dagsläget.   
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7 Rekommendationer till fortsatt arbete 

Efter att ha genomfört detta examensarbete kan jag konstatera att det finns en snårskog av 

beräkningsmodeller där ute. Det måste vara svårt för företag att välja vilken modell man 

ska använda sig av och inte blir det lättare av att resultaten skiljer sig åt mellan olika 

beräkningsmodeller. Det slog mig att det skulle vara intressant att beräkna utsläppen från 

ett och samma flöde med en outputbaserad (avståndsbaserad) och en inputbaserad 

(bränslebaserad) modell och därefter jämföra resultaten med varandra. Skulle de skilja sig 

mycket åt?  

 

Under arbetets gång har jag även sett att det kan skilja relativt mycket mellan de 

emissionsfaktorer som beräkningsmodellerna grundar sig på. En mer djupgående 

undersökning av varifrån dessa faktorer kommer, hur de är beräknade och vilka 

antaganden som ligger bakom skulle därför kunna vara ett framtida projekt. Nu är en 

standardiserad beräkningsmodell under framarbetning hos CEN och det ska bli mycket 

intressant att se vilka emissionsfaktorer och antaganden som ligger bakom den modellen.  
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Bilaga 1 Detaljer kring beräknade transportflöden 

Korsnäs AB 

TetraPak Berlin från Frövi 

1. 2 * 3 = 6 km (antagit samma sträcka som i Frankfurt-kalkyl av P Olson) 
dragning från bruk till överlämningsplats i Frövi. (Svenskt diesellok) 

2. 1 320,3 km (enligt EcoTransIT: Lindesberg Frövi – Berlin Ruhleben) på 
järnväg till Berlin, Ruhleben. (523,9 km Svenskt ellok + 796,4 km Europeiskt 
ellok) 

3. 2 km (enligt Korsnäs kontakter) järnvägsdragning inom hamnområdet Ruhleben 
till Pohl-terminalen. (Europeiskt diesellok)  

4. 16 km (enligt Korsnäs kontakter) med bil till fabrik. 

Sträcka (km) per transportsätt: 

Svenskt 
diesellok 

Svenskt ellok Europeiskt ellok Europeiskt diesellok Bil 
(Europa) 

6 523,9 796,4 2 16 
 

TetraPak Berlin från Gävle 

1. 2 * 2= 4 km (antagit samma sträcka som i Frankfurt-kalkyl av P Olson: bruk – 
Kastsjö) dragning till överlämningsplats. (Svenskt diesellok) 

2. 1 555,1 km (enligt EcoTransIT: Gävle Kastsjö– Berlin Ruhleben) på järnväg till 
Berlin, Ruhleben. (758,6 km Svenskt ellok + 796,4 km Europeiskt ellok) 

3. 2 km (enligt Korsnäs kontakter) järnvägsdragning inom hamnområdet Ruhleben 
till Pohl-terminalen. (Europeiskt diesellok)  

4. 16 km (enligt Korsnäs kontakter) med bil till fabrik. 

Sträcka (km) per transportsätt: 

Svenskt 
diesellok 

Svenskt ellok Europeiskt ellok Europeiskt 
diesellok 

Bil (Europa) 

4 758,6 796,4 2 16 
 

TetraPak Rubiera från Gävle 

1. 2 * 2= 4 km (antagit samma sträcka som i Frankfurt-kalkyl av P Olson: bruk – 
Kastsjö) dragning till överlämningsplats. (Svenskt diesellok) 
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2. 2 566,2 km (enligt EcoTransIT: Gävle Kastsjö – Modena) på järnväg till 
Modena, Saima terminalen. (758,6 km Svenskt ellok + 1 807,6 km Europeiskt 
ellok) 

3. 17 km (enligt Korsnäs kontakter) biltransport till fabrik. 

Sträcka (km) per transportsätt: 

Svenskt diesellok Svenskt ellok Europeiskt ellok Bil (Europa) 
4 758,6 1807,6 17 
 

Carton Board-kund i Frankfurt från Frövi 

1. 2 * 3 = 6 km (enligt Frankfurt-kalkyl av P Olson) dragning från bruk till Frövi. 
(Svenskt diesellok) 

2. 1 754,8 km (enligt Frankfurt-kalkyl av P Olson) på järnväg till Kehl. (501,9 km 
Svenskt ellok + 1 252,9 km Europeiskt ellok) 

3. 0,3 km (enligt Frankfurt-kalkyl av P Olson) dragning till Panalpina. (Europeiskt 
diesellok) 

4. 210 km (enligt Frankfurt-kalkyl av P Olson) med bil till Frankfurt.  

Sträcka (km) per transportsätt: 

Svenskt 
diesellok 

Svenskt 
ellok 

Europeiskt ellok Europeiskt diesellok Bil 
(Europa) 

6 501,9 1252,9 0,3 210 
 

TetraPak Kunshan från Gävle 

Via GBG (om Maersk anlitas) 

1. 2*3 = 6 km med terminalbil från bruk till Granudden. (Ej medtagen i 
Skogsindustriernas kalkyl. Beräknas manuellt utifrån årsförbrukning diesel, 
årstonnage som transporteras mellan bruk och Granudden samt emissionsfaktor 
för CO2 hämtad från Svenska Petroleuminstitutet.) 

2. 541,9 km (enligt EcoTransIT: Gävle Kastsjö – Göteborg kombi) på järnväg till 
Göteborg. (Svenskt ellok) 

3. 10 963 nautiska mil = 20 303 km (enligt distances.com) med containerfartyg 
(11000 TEU) till Shanghai, Kina.  

4. 53 km (enligt Google maps, från 121°27'E 31°14'N till Kunshan, Tetrapak) med 
lastbil från Shanghai till TP-fabrik i Kunshan. 
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Sträcka (km) per transportsätt: 

Terminalbil Svenskt ellok Båt (containerfartyg 11 000 TEU) Bil (Europa) 
6 541,9 20303 53 
 

 

Via GCT (om annat rederi anlitas) 

1. 2*3 = 6 km med terminalbil från bruk till Granudden. (Ej medtagen i 
Skogsindustriernas kalkyl. Beräknas manuellt utifrån årsförbrukning diesel, 
årstonnage som transporteras mellan bruk och Granudden samt emissionsfaktor 
för CO2 hämtad från Svenska Petroleuminstitutet.) 

2. 16 km (enligt Korsnäs kontakter) på järnväg till Gävle containerterminal 
(Svenskt diesellok)  

3. 1034 nautiska mil = 1915 km (enligt distances.com) med feederbåt till Hamburg 
4. 10 772 nautiska mil = 19 950 km (enligt distances.com) med containerfartyg 

(9000 TEU) till Shanghai, Kina.  
5. 53 km (enligt Google maps, från 121°27'E 31°14'N till Kunshan, Tetrapak) med 

lastbil från Shanghai till TP-fabrik i Kunshan. 

Sträcka (km) per transportsätt: 

Terminalbil Svenskt diesellok Båt (feeder) Båt (containerfartyg 9 000 
TEU) 

Bil 
(Europa) 

6 16 1915 19950 53 
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Vissa detaljer i konkurrenternas flöden har utelämnats för att inte röja konkurrenternas 

identitet.  

 

Konkurrent A, bruk i Sverige 

TetraPak Berlin 

1. 7,6 km (enligt Google maps) med bil från bruket till utlastningsterminal.  
2. 1 336,7 km (enligt EcoTransIT:  ”Utlastningsterminal” –Malmö godsbangård 

därefter lika som Korsnäs flöde till Berlin Ruhleben) på järnväg till Berlin 
Ruhleben. (540,3 km Svenskt ellok + 796,4 km Europeiskt ellok) 

3. 2 km (enligt Korsnäs kontakter) järnvägsdragning inom hamnområdet Ruhleben 
till Pohl-terminalen (Europeiskt diesellok) 

4. 16 km (enligt Korsnäs kontakter) med bil till fabrik. 

Sträcka (km) per transportsätt: 

Svenskt ellok Europeiskt ellok Europeiskt diesellok Bil (Sverige) Bil 
(Europa) 

540,3 796,4  2 7,6 16 
 

TetraPak Rubiera 

1. Lastning av specialcontainer vid bruk. 258,7 km (enligt EcoTransIT: ”ort för 
konkurrent i Sverige” - Göteborg kombi) på järnväg till Göteborg. (Svenskt 
ellok) 

2. 516 nautiska mil = 955,6 km (enligt searates.com) med båt (antagit feederbåt i 
Skogsindustriernas kalkyl) till ZeeBrügge, Belgien. 

3. 1 223,2 km (enligt EcoTransIT: ZeeBrügge – Modena) på järnväg till Modena, 
Saima. (Europeiskt ellok)  

4. 17 km (enligt Korsnäs kontakter) med bil till fabrik.  

Sträcka (km) per transportsätt: 

Svenskt ellok Europeiskt ellok Bil (Europa) Båt (feeder) 
258,7 1223,2 17 955,6 
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Konkurrent A, bruk i Finland 

 

TetraPak Berlin ej vintertid/isläge (på floder från hamn till Berlin) 

1. 177,9 km (enligt EcoTransIT: ”Finskt bruk” – ”Finsk exporthamn”) på järnväg 
till exporthamn. (Europeiskt ellok) 

2. 66 nautiska mil = 1132 km (enligt distances.com) med båt (antagit LoLo/StoRo 
i Skogsindustriernas kalkyl) till Stettin. 

3. 150 km (enligt Korsnäs kontakter)med pråm från Stettin till Berlin. 
4. 16 km (enligt Korsnäs kontakter) med bil till fabrik. 

Sträcka (km) per transportsätt: 

Europeiskt ellok Båt (LoLo/StoRo) Pråm Bil (Europa) 
177,9 1132 150 16 
 

 

TetraPak Berlin vintertid/isläge (järnväg från hamn till Berlin) 

1. 177,9 km (enligt EcoTransIT ”Finskt bruk” – ”Finsk exporthamn”) transport på 
järnväg till exporthamn. (Europeiskt ellok) 

2. 66 nautiska mil = 1132 km (enligt distances.com) med båt (antagit LoLo/StoRo 
i Skogsindustriernas kalkyl) till Stettin. 

3. 227,7 km (enligt EcoTransIT: Szczecin Port cent – Berlin Ruhleben) med 
järnväg till Berlin Ruhleben. (Europeiskt ellok) 

4. 2 km (enligt Korsnäs kontakter) järnvägsdragning inom hamnområdet Ruhleben 
till Pohl-terminalen (Europeiskt dieseltåg) 

5. 16 km (enligt Korsnäs kontakter) med bil till fabrik. 

Sträcka (km) per transportsätt: 

Europeiskt ellok Båt (LoLo/StoRo) Europeiskt diesellok Bil (Europa) 
177,9 1132 2 16 
227,7 
=405,6 
 

TetraPak Rubiera  

1. 177,9 km (enligt EcoTransIT ”Finskt bruk” – ”Finsk exporthamn”) transport på 

järnväg till exporthamn. (Europeiskt ellok) 

2. 611 nautiska mil = 1256 km (enligt distances.com) med båt (antagit LoLo/StoRo 
i Skogsindustriernas kalkyl) till Stettin. 

3. 1 351,4 km (enligt EcoTransIT: Stettin - Modena) på järnväg till Modena, Saima-
terminalen. (Europeiskt ellok) 

4. 17 km (enligt Korsnäs kontakter) med bil till fabrik. 

 



 

 

60

Sträcka (km) per transportsätt: 

Europeiskt ellok Båt (LoLo/StoRo) Bil (Europa) 
177,9 1256 17 
1351,4 
=1529,3 
 

 

Konkurrent B, Sydamerika 

TetraPak Kunshan 

1. 30 km (enligt anonym källa) på järnväg från bruk till exporthamn där godset 
omlastas till containers. 

2. 11 111 nautiska mil = 20 578 km (enligt distances.com) med containerfartyg 
(4000-6000 TEU, antagit containerfartyg 7000 TEUS i kalkylen) från 
exporthamn till Shanghai, Kina.  

3. 53 km (enligt Google maps, från 121°27'E 31°14'N till Kunshan, Tetrapak) med 
lastbil från Shanghai hamn till fabriken i Kunshan. 

Sträcka (km) per transportsätt: 

Europeiskt okänt lok Båt (container 7000 TEUS) Bil (Europa) 
30 20578 53 

 

 

Direktbil Frövi - Frankfurt  

 

1. 1384 km (enligt Google maps) med bil.  

Sträcka (km) per transportsätt: 

Bil (Europa) 
1384 
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Bilaga 2 Diagram över beräknade utsläpp med 

Skogsindustriernas kalkyl 

 

TP Berlin, Tyskland 
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TP Rubiera, Italien 

 

 

 

Frankfurt, Tyskland 
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TP Kunshan, Kina 
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Bilaga 3 Beräkning av CO2-utsläpp från terminalbil 

 

Enligt Svenska Petroleuminstitutet (2008) ger förbränning av 1 liter diesel (Mk1) ett 

utsläpp på 2,54 kg CO2.  

 

Korsnäs terminalbilar förbrukar 150 000 l/år varav uppskattningsvis 80-90 % används vid 

transporter till terminalen Granudden (Muntlig källa: Peter Olson). Det ger ca 0,85 * 

150 000 = 127 500 liter/år i transporter till Granudden. Totala antalet ton som 

transporteras från bruk till Granudden per år är 267 000 ton (Muntlig källa: Peter Olson).   

 

Antalet liter diesel som krävs för varje ton gods är alltså 127 500/267 000 ≈ 0,477528 

liter/ton gods. Eftersom förbränningen av 1 liter diesel ger ett utsläpp på 2,54 kg CO2 ger 

detta ett utsläpp på 0,477528 * 2,54 ≈ 1,213 kg CO2. 

 

Beräkningsmetoden som används för CO2-utsläppen från terminalbilen är alltså 

inputbaserad/bränslebaserad/’top-down’. (McKinnon, 2007; GHG protocol, 2005; Eyring 

et al., 2009; Schrooten et al., 2009)
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Bilaga 4 Utdrag från beräkningar gjorda i Excel utifrån NTM:s underlag 

 

 

 


