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Inledning

SAMMANFATTNING OCH ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER (1/2)

Coronakrisen slog till i Sverige i mars 2020. Den har påverkat
hela samhället och kan påverka Sveriges möjligheter att nå de
klimatpolitiska målen. Klimatpolitiska rådet har med bakgrund
i detta som huvudfokus under 2020 att analysera och
utvärdera
regeringens
återhämtningspolitik
ur
ett
klimatperspektiv.

Utsläppen från inrikes transporter utgör cirka 30 % av Sveriges
territoriella utsläpp av växthusgaser. Detta bestod under 2019
till 61% av utsläpp från personbilar, till 29 % från lastbilar och till
10% från övriga transportsätt. Utsläppen från personbilar kom
från arbets- och skolresor (22 %), fritidsresor (24 %) och övriga
resor (15 %).

Ramboll har bidragit i detta arbete genom att kartlägga och
analysera hur Coronakrisen påverkat transportsektorns
utsläpp av växthusgaser på kort sikt och hur effekterna kan
förväntas se ut på lång sikt.

Coronakrisen hade direkt påverkan på transportarbetet med
kraftiga minskningar under våren. Under sommaren och tidiga
hösten återgick transportarbetet något för att i november och
december återigen minska kraftigt.

Rapporten består av tre delar:

Vi uppskattar att Coronakrisen minskat transportarbetet under
2020 och därmed lett till minskade utsläpp från inrikes
transporter med cirka 9 % jämfört med 2019 (se figurer). Det
bidrar till att minska Sveriges totala territoriella utsläpp med
knappt 3 %.

1. Kartläggning av trafikvolymer och
utsläpp under 2019 – baslinjescenariot.

transportsektorns

2. Analys av hur Coronakrisen påverkat transportsektorns
utsläpp under 2020.
3. Scenarioanalys av Coronakrisens möjliga
effekter på transportsektorns utsläpp.

långsiktiga

Resultaten från analysen ska ses som våra bästa möjliga
uppskattningar. Men resultaten är ändå osäkra eftersom de
bygger på data från flera olika källor, antaganden där data inte
funnits tillgängliga, och uppskattningar om framtida
utveckling.

•

Transportmedel: Av detta kom 71 % av minskningen från
personbilsresor, 20 % från inrikes flyg och resterande från
lastbilar och sjötrafik.

•

Orsak till transport: Det var främst arbetsrelaterat resande
som bidrog till utsläppsminskningen (67 %) medan
fritidsrelaterat resande (14 %) och godstransport (7 %)
bidrog med mindre delar av minskningen.
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SAMMANFATTNING OCH ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER (2/2)

När den här rapporten publiceras tyder mycket på att även 2021 kommer
präglas av omfattande pandemirestriktioner som kommer minska
transportarbetet och utsläppen. Vi bedömer dock att många av de
beteendeförändringar som ligger till grund för minskningen är kortsiktiga.
För att förstå de långsiktiga effekterna har vi genomfört en analys av flera
möjliga framtida scenarier. Vår slutsats är att de långsiktiga effekterna på
utsläppen kommer vara betydligt lägre än de som observerats under
2020. I scenariot som vi bedömer som mest troligt blir Coronakrisens
långsiktiga effekt att de totala utsläppen från transportsektorn minskar
med 1,5 %. Det är ett resultat av både minskat totalt resande som minskar
utsläppen och ökat bilresande som motverkar en del av
utsläppsminskningarna.
Vi bedömer inte att Coronakrisen kommer ha så stora långsiktiga effekter
att det bör påverka den övergripande strategin för att minska
transportsektorns utsläpp. Även stora beteendeförändringar leder alltså till
relativt små effekter på transportsektorns utsläpp. Det indikerar att det
fortsatt krävs omfattande åtgärder för att nå transportsektorns klimatmål.
Arbetsrelaterat resande förefaller vara enklare att påverka än
fritidsrelaterat resande. Vår analys visar att 67 % av utsläppsminskningen
under 2020 kom från arbetsrelaterat resande och viss del av effekten
förväntas bestå. Det tyder på att styrmedel som påverkar om och hur vi
reser till jobbet kan få relativt stor effekt.

Resultaten tydliggör vikten av styrmedel som flyttar resandet från bil till
andra färdmedel. Vår analys visar att Coronakrisen medfört och kan
komma att medföra ökat bilresande. Det ökar utsläppen. Utan de
förändrade preferenserna som vi bedömer skiftat vissa resor från
kollektivtrafik till bil hade utsläppsminskningen under 2020 varit större.
Kollektivtrafikresande har minskat under Coronakrisen, främst i rusning,
och vi bedömer att effekten till viss del kan bestå. Det frigör kapacitet och
minskar (allt annat lika) behovet av kostsamma och klimatpåverkande
infrastrukturinvesteringar i kollektivtrafiken.
Inrikes flygresor har minskat under Coronakrisen och en del av effekten
förväntas bestå, bland annat på grund av ökad andel digitala möten. Det
kan minska behovet av flyglinjer i framtiden och skulle kunna leda till att
flera regionala flygplatser läggs ned.
Av godstransporterna bedömer vi att endast transporter till slutkund (lastmile) som följd av ökad e-handel påverkats i någon utsträckning av
Coronakrisen. För övriga godstransporter är effekterna små och ligger
enligt Trafikanalys inom normala säsongsvariationer. Nuvarande
kunskapsläge om e-handelns klimatpåverkan gör det dock svårt att dra
slutsatser om netto-klimateffekten. Mer kunskap behövs för att förstå hur
den ökande e-handeln kommer påverka transportsektorns utsläpp och
eventuella styrmedel i framtiden.
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RESULTATEN ÄR RIMLIGA MEN BYGGER PÅ PRELIMINÄRA DATA OCH
ANTAGANDEN
Nuläges- och scenarioanalys bygger till stor del på data som är
preliminära. En liknande analys som genomförs när data fastställts kan
därför leda till andra resultat.
Naturvårdsverket publicerar slutgiltiga data över utsläppen från
transportsektorn 2020 i december 2021.1 Inom ramen för denna analys har
vi därför behövt uppskatta utsläppen från transportsektorn över ett år
innan det finns fastställda data. Det skapar osäkerheter i beräkningarna.
För att göra uppskattningarna av utsläppen använder vi trafikvolym som
ett närmevärde. Vi antar att trafikvolym för respektive färdmedel är direkt
relaterat med dess utsläpp – om trafikvolymen för lastbilar minskat med 5
% jämfört med 2019 antar vi således att utsläppen från lastbilar minskat
med 5 %. Detta tillvägagångssätt är identiskt med hur SCB gjort liknande
uppskattningar av utsläpp från transportindustrin.2
Även data för trafikvolymen är preliminära. Trafikanalys presenterar
fastställda data över transportarbetet i Sverige 2020 i juli 2021.3
I denna analys tar vi inte hänsyn till förändringar i fordonsflottan under
2020. Antalet miljövänliga fordon ökar succesivt i Sverige varje år.4 Vi
bedömer dock att Coronakrisen inte inneburit att antalet miljövänliga
fordon ökat. Då vi granskar effekterna av Coronakrisen på utsläppen har vi
därför inte inkluderat fordonsflottan i beräkningarna.
Givet begränsningarna i dataunderlaget bedömer vi att våra resultat för
utsläppsminskningar under 2020 är rimliga. Bedömningen är baserad på
jämförelser med övriga studier som uppskattar förändringen i utsläpp
under 2020.
1.
2.
3.
4.
5.

Exempelvis redovisade SCB i oktober att utsläppen från transportindustrin
minskade med 45 % under andra kvartalet 2020.2 Trots att SCBs resultat
visar på en större minskning av utsläppen så är våra resultat i linje med
SCBs. Det beror på ett flertal faktorer:
•

Det andra kvartalet var den period av året då transporterna minskade
som mest.

•

SCB:s granskning innefattar utrikes transporter. Det innebär att utrikes
flyg med stora utsläpp och stor nedgång i trafikarbete under 2020 får
en viktig roll i resultaten. Vår analys granskar enbart inrikes transporter
och tar därmed inte hänsyn till utrikes flyg.

•

SCB granskar enbart transportindustrin, ej persontrafiken. Detta
innebär att exempelvis (inrikes och utrikes) flygtrafiken får en relativt
större betydelse i SCBs resultat än i våra. Och eftersom flygtrafiken
minskade
med
90%
andra
kvartalet
blir
den
totala
utsläppsminskningen mycket större.

Vidare uppskattar Global Carbon Project att de totala utsläppen i Sverige
kommer att minska med 10 % under 2020.5 För att avgöra om dessa siffror
är i linje med eller går emot våra resultat krävs en fullständig bild av hur
utsläppen inom samtliga sektorer utvecklats, vilket inte kunnat göras inom
ramen för detta uppdrag. Givet att vi ej tar hänsyn till fordonsflottans
förändring bedömer vi att våra resultat ligger i linje med en total
utsläppsminskning på 10 % i hela landet.

Naturvårdsverket, (2020), Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter, Hämtad 2020-12-16
SCB, (2020), Transportindustrins utsläpp av växthusgaser minskar kraftigt andra kvartalet 2020, Hämtad 2021-01-15
Trafikanalys, (2020), Transportarbete, Hämtad 2021-01-15
Naturvårdsverket, (2020), Många vägar mot fossiloberoende fordonsflotta Hämtad 2021-01-15
TT/Omni, 2020-12-11, Sveriges utsläpp har minskat med 10 % Hämtad 2021-01-15
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VI GÖR VISSA FÖRENKLADE ANTAGANDE OM HUR TRANSPORTSEKTORN KAN
DELAS UPP FÖR ATT UNDERLÄTTA STRUKTUREN AV ANALYSEN
Tabell 1. Förenklad kategorisering av transportsätt fördelat för resor med olika ärenden.

SL

I analysen delas transportsektorn upp på två olika sätt. Den
ena uppdelningen kommer att vara baserad på transportsätt.
Den andra uppdelningen är baserad på huvudsakligt ärende.
Syftet med uppdelningen är att skapa en bättre förståelse för
transportsektorn och möjliggöra utsläppsberäkningar. Alla
olika transportsätt används inte för samtliga ärenden. En
fördelning av ärenden på olika transportsätt är därför
nödvändig för att möjliggöra att utsläpp från resor med olika
ärenden kan beräknas.
Uppdelningen är en förenkling i syfte att möjliggöra
beräkningar. Vi har från uppdelningen exkluderat vissa resor
med liten påverkan på de sammanlagda transportutsläppen.
Detta för att undvika beräkningar för resor med minimal
påverkan på de totala utsläppen från inrikes transporter.2
Uppdelningen i transportsätt görs i sju delar: personbil,
kollektivtrafik, persontåg, godståg, lastbil, inrikes flyg1 och
sjöfart. Dessa representeras i tabellen till vänster av ikonerna
högst upp (tåg innefattar både person- och godståg).
Uppdelningen på ärende görs i två huvudsakliga kategorier:
arbetsrelaterat resande och fritidsresande. Vi kommer även
granska godstransporter, men vi klassificerar inte det som ett
ärende. Dessa tre kommer i sin tur ytterligare delas in i
underkategorier. Underkategorierna utgör raderna i tabellen.
1.
2.

Arbetsrelaterat resande
Arbetspendling
Dagliga resor i tjänst
Affärsresor

Fritidsrelaterat resande
Service-/inköpsresor
Hel-/flerdagsresor
Träffa nära och kära
Övriga fritidsresor
Andra resor

Godstransport
Godstrafik

Vi tar ej hänsyn till utrikes flygtrafik i denna analys.
Not: Bilden är en förenkling som representerar beräkningarna som görs i denna analys. Resor som antas ha begränsad
Exempelvis är det möjligt att arbetspendla med tåg. Men dessa påverkan på utsläpp har exkluderats. För en detaljerad beskrivning av de antaganden som görs, se bilagan.
resor utgör en relativt liten del av all arbetspendling och
Den andra kolumnen representerar kollektivtrafik i allmänhet – inte enbart kollektivtrafiken i Stockholm.
utsläpp från tåg är små. Således antar vi att utsläppen från
dessa resor är försumbara. Samtlig antaganden finns i bilagan.
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RESULTATEN ÄR UPPSKATTNINGAR OCH TILLFÖRLITLIGHETEN BASERAS PÅ
TILLGÅNGEN TILL DATA
tåg men resorna är så pass få och utsläppen från tågtrafiken så låg att
antagandet inte får någon påverkan på resultatet. Men det leder till att
beräkningarna blir enklare att göra och förstå. Antaganden görs
successivt genom analysen. Ju längre fram i tiden analysen görs för,
desto fler antaganden och desto större är deras konsekvenser.
Samtliga antaganden presenteras i bilagan.

Analysen är uppdelad i tre delar: analys av utsläppen från transportsektorn
före Coronakrisen, under Coronakrisen och efter Coronakrisen. Tillgången
till data för utsläppen före Coronakrisen är god, men för analys längre fram
i tiden blir data mindre tillgänglig. Resultaten för tiden före Coronakrisen
bygger dock också på vissa mindre antaganden. Enkelt sammanfattat
gäller att:
•

Alla resultat i analysen är baserade på ett eller flera antaganden.

•

De initiala antagandena har begränsad påverkan på resultatet men ju
längre fram i tiden analysen görs för, desto större del bygger på
antaganden och desto osäkrare är resultaten.

Det finns tre nivåer av datakvalitet i denna analys: data, antaganden och
beräkningar. Samtliga data, antaganden och beräkningar finns
sammanställda i ett separat Excelark.
•

•

Data är den mest tillförlitliga nivån. Data är inhämtad statistik från en
källa såsom Naturvårdsverket eller Trafikanalys och som inte
bearbetats. Förutom de sammanfattande resultaten i varje sektion är
övriga bilder i analysen av utsläppen före och under Coronakrisen
enbart baserade på data. Den avslutande scenarioanalysen är i sin tur
baserad på data från de föregående delarna.
Antaganden är den minst tillförlitliga nivån. Antaganden används i
analysen av två anledningar: antingen för att förenkla vissa beräkningar
eller för att ersätta ett värde eller en andel där data saknas. För att
göra modellen mindre komplex har vi exempelvis antagit att utsläppen
från tjänsteresor med tåg är försumbara. Tjänsteresor genomförs med

•

Beräkningar är ett resultat av de två ovan kategorierna. Tillförlitligheten
av dessa bygger således på den underliggande datakvaliteten. För
analysen av utsläppen 2019 har två datasamlingar använts i
kombination. Det enda antagandet som gjorts är att det är möjligt att
använda dessa två datasamlingar tillsammans. Således är dessa
beräkningar av hög tillförlitlighet. Men en beräkning längre fram i
scenarioanalysen kan bygga på en datapunkt och flera antaganden –
beräkningen blir då naturligtvis mindre tillförlitlig. Alla sammanfattande
resultat är baserade på beräkningar som bygger på så väl antaganden
som data. Det är således viktigt att observera att alla resultat är
uppskattningar.

Resultaten i scenarioanalysen bygger på våra bedömningar.
Scenarioanalysen utgår från den data och beräkningar som tagits fram i
den övriga analysen. Inom ramen för scenarioanalysen har även ett mest
troligt scenario tagits fram. Det mest troliga scenariot är inte baserat på
data – det är enbart vår bedömning av det mest troliga scenariot.
Eftersom utfallet är ett scenario för framtida utsläpp är möjligheterna att
kvalitetssäkra bedömningen begränsad och resultaten ska därför tolkas
med försiktighet.
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CORONAKRISENS EFFEKT PÅ TRANSPORTSEKTORNS KLIMATPÅVERKAN
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Del 1: Transportsektorn 2019: Före Coronakrisen
1. Kartläggning av transportsektorn 2019
Transportsätt

Ärende

Del 3: Scenarioanalys av långsiktig klimatpåverkan
på transportsektorn: Efter Coronakrisen

Godstrafik

4. Scenarioanalys
Persontrafik

Del 2: Coronakrisens klimatpåverkan på
transportsektorn 2020

Arbetsresor

Godstrafik

Fritidsresor

2. Coronakrisens påverkan på transportsektorn
2020
Persontrafik

Godstrafik

Övrigt

Personbil

Lastbil

Inrikesflyg

Persontåg

Godståg

Inrikes sjöfart

Kollektivtrafik

3. Analys av klimatpåverkan från transportsektorn
under 2020
Persontrafik
Arbetsresor

Godstrafik

Fritidsresor
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DEL 1:
TRANSPORTSEKTORN 2019:
FÖRE CORONAKRISEN

Kartläggning av transportsektorn 2019

KARTLÄGGNING AV TRANSPORTSEKTORN 2019
INLEDNING
I denna del kartläggs Sveriges territoriella utsläpp från inrikes transporter
2019.

Del 1: Transportsektorn 2019: Före Coronakrisen

För att förstå vilken effekt Coronakrisen haft på transportsektorns
klimatpåverkan är det viktigt att förstå hur utsläppen inom transportsektorn
såg ut före pandemins utbrott.

1. Kartläggning av transportsektorn 2019
Transportsätt

Ärende

Godstrafik

För att genomföra denna kartläggning har två huvudsakliga källor använts:
Naturvårdsverkets statistik över utsläpp från inrikes transporter1 och
Trafikanalys statistikunderlag från deras resvaneundersökningar2.
På grund av osäkerheter i beräkningarna bör andelen av de olika typerna av
resor med olika transportslag enbart tolkas som indikationer på den faktiska
andelen, inte som ett exakt värden. Detta beror på att uträkningarna
kombinerar två datakällor vilket gör att det naturligt uppstår osäkerheter i
beräkningarna. För att kunna göra beräkningarna av de olika andelarna har
därför flera antagande gjorts.3
I denna del kommer först utsläppen från hela transportsektorn presenteras
tillsammans med en viss uppdelning av personbilsåkandet. Därefter
kommer en närmare uppdelning göras av utsläppen från personbilar
baserat på huvudsakligt ärende. Sist presenteras en övergripande bild av
transportsätten för godstrafik.

1.
2.
3.

Naturvårdsverket, (2020), Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter, Hämtad 2020-12-16
Trafikanalys, (2020), Resvanor i Sverige 2019
För en fullständig metodbeskrivning inklusive antaganden, se bilagan.
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UTSLÄPP FRÅN TRANSPORTSEKTORN 2019
TRANSPORTSÄTT
Figur 1. Fördelning av Sveriges utsläpp från inrikes transporter 2019.
Vägtrafik står för 90 % av Sveriges utsläpp från
inrikes transporter.1 61 % kommer från biltrafik
och 29 % från lastbilstrafik.
Att biltrafiken står för en så pass stor del av
transportutsläppen innebär att det är viktigt att
förstå hur och när svenskar åker bil för att
avgöra hur utsläppen från Sveriges transporter
kan minskas.
Vi uppskattar att en femtedel av Sveriges
transportutsläpp kommer från arbets-, skoloch tjänsterelaterade bilresor. Och två
femtedelar kommer från fritidsrelaterat och
övrigt resande med bil.

Övriga resor
(15% av total)
Tunga lastbilar
(20% av total)

Bilar står för 61% av
Sveriges
transportutsläpp

Lastbilar står för 29%
av Sveriges
transportutsläpp

Fritidsresor
(24% av total)
Lätta lastbilar
(9% av total)

Övriga färdmedel står
för 10% av Sveriges
transportutsläpp

Sjöfart, bussar, järnväg, flyg och övriga
transportmedel står för cirka 10 % av samtliga
transportutsläpp.
Till flyg räknas enbart inrikesflyg. Utrikes flyg tas
ej med i beräkningarna av utsläpp från inrikes
transporter och kommer inte heller vara ett
fokus i denna rapport, eftersom de inte
omfattas av Sveriges klimatmål.

1.

Naturvårdsverket, (2020),
Utsläpp av växthusgaser från
inrikes transporter, Hämtad
2020-12-16

Inrikes sjöfart
(4% av total)
Inrikes flyg
(3% av total)
Arbets-, tjänste- och
skolresor
(22% av total)

Bussar
(1% av total)
Övriga transporter
(2% av total)

Järnväg
(<1% av total)

Källa: Naturvårdsverket och Trafikanalys.
Not: All data förutom fördelningen av personbilstrafiken kommer direkt från Naturvårdsverket. Fördelningen för personbilar är gjord baserat på
andelen av antalet bilresor redovisade i rapporten Resvanor i Sverige 2019 (Trafikanalys).
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UTSLÄPP FRÅN BILRESOR KAN FÖRDELAS PÅ HUVUDSAKLIGT ÄRENDE
HUVUDSAKLIGT ÄRENDE MED RESA
Genom att uppskatta utsläppen från bilresor baserat på resans ärende gör
vi det möjligt att längre fram i analysen avgöra hur olika typer av resande
påverkats av Coronakrisen.
Totalt står arbetsrelaterade resor för cirka 22 %1 av Sveriges utsläpp från
inrikes transporter. Arbetspendlingen med bil står för större utsläpp än lätta
lastbilar, järnvägstrafik, busstrafik och all inrikes sjöfart tillsammans.
Vi uppskattar att 39 % av utsläppen från inrikes transporter kommer från
fritidsrelaterat resande med bil. Dessa resor går också att bryta ned i mindre
delar baserat på ärende. Vi delar in fritidsrelaterat resande i kategorierna 1)
träffa nära och kära, 2) en- eller flerdagsresor, 3) service- och inköpsresor, 4)
övriga fritidsresor och 5) andra resor.
De tre första kategorierna av fritidsrelaterade resor utgör tydliga typer av
resor men de två sista – övriga fritidsresor och andra resor – är inte lika
väldefinierade. Tillsammans står dessa resor för 18 % av de totala
transportutsläppen men vi vet enbart att dessa inte är någon annan typ av
resa. Eftersom vi vet så pass lite om dessa resor kommer de exkluderas från
de flesta analyser i denna rapport. Vi kommer inte heller dra några slutsatser
om hur dessa resor påverkats av Coronakrisen.

1.

I Figur 2 summerar de arbetsrelaterade resorna till 23 % (16 + 6 + 1) i bilden,
inte 22 %. Fritidsresor summerar till 38 % (7 + 4 + 12 + 9 + 6), inte 39. Det
beror på avrundningar och metoden för att beräkna vissa typer av resor. Det
påverkar inte efterföljande analyser. För mer detaljerad förklaring av de
underliggande antagandena, se bilagan.

Figur 2. Utsläpp från bilresor 2019 som andel av totala utsläpp från inrikes
transporter, fördelat på huvudsakligt ärende för resan.
Utsläpp från
resor med bil

Arbetspendling;
16%

Dagliga resor i
tjänsten; 6%
Affärsresor; 1%
Träffa nära och
kära; 7%

En- eller
flerdagsresor;
4%
Övriga
fritidsresor
(utflykter,
nöjesresor); 12%

Övriga
transportutsläpp

Annat/okänt
resande; 6%
Service och
inköp; 9%

Källa: Naturvårdsverket, 2020, Utsläpp från inrikes transporter; Trafikanalys, 2018, Perspektiv på
resor och möjligheter att resa; Trafikanalys, 2020, Resvanor i Sverige 2019; Tillväxtverket, 2020,
Svenskars resande och BIL Sweden, 2020, Bilismen i Sverige 2019.
Not: Bearbetning av Ramboll. På grund av avrundningar och metoden för att beräkna affärs- samt
en- eller flerdagsresor summerar arbetsresor till 23% (inte 22) och fritidsresor till 38% (inte 39) i 11
bilden. För en detaljerad beskrivning av metoden och antagandena, se bilagan.
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LASTBILAR STÅR FÖR FLEST RESOR OCH NÄSTAN ALLA UTSLÄPP INOM
GODSTRAFIKEN
GODSTRAFIK
Genom att förstå hur transporterna och utsläppen från godstrafiken
ser ut är det möjligt att förstå hur godstrafiken påverkats av
Coronakrisen. De skapar också förståelse för hur policy kan utformas
för att minska utsläppen från godstransporter.
Den svenska godstrafiken kan något förenklat delas upp på tre olika
transportsätt: lastbil, sjöfart och järnväg. Inrikes flyg exkluderas på
grund av dess begränsade andel av godstrafiken.1

Figur 3. Vänster: Fördelning av transportarbete i tonkilometer för godstrafik,
2019. Höger: Fördelning av uppskattade utsläpp från godstransporter 2019.

Av godstransporters
transportarbete

På grund av hur utsläppen från lastbilar ser ut är dock lastbilstrafiken
central när det kommer till att förstå godstrafikens klimatpåverkan.2
Hälften av alla godstransporter sker med lastbil.3 Vi uppskattar att
lastbilar står för 93 % av alla utsläpp från godstrafiken. Andelen är
osäker då det saknas data över fördelningen av utsläppen från
person- respektive godstransporter för järnvägs- och sjöfartstrafik. Vi
har därför varit tvungna att uppskatta hur stor del av utsläppen från
järnväg och sjöfart som kommer från godstransporter. Även om alla
utsläpp från järnväg och sjöfart skulle vara godstrafik, vilken inte är
fallet, skulle lastbilstrafiken stå för åtminstone 86 % av de totala
utsläppen.

Av uppskattade utsläpp
från godstransporter

7%

28%
51%
21%

93%

Källa: Transportfakta, (2020), Övergripande om transport och trafik, Hämtad 2020-12-16 och
Naturvårdsverket, 2020, Utsläpp från inrikes transporter
Not: Godstransporter med flyg står för en liten andel av inrikes godstrafik och inkluderas därför
inte. Utsläppen från järnväg och sjöfart redovisas inte uppdelat på person- och godstrafik. I detta
fall har vi gjort förenklingen att godstrafiken står för hälften av utsläppen. Vi räknar även med att all
transport med lastbil (både lätta och tunga lastbilar) är i syfte att transportera gods.
1.
2.
3.

Vi exkluderar godstrafik med flyg då andelen gods som transporteras med flyg är mycket liten. Endast 0,04 % av all godstransport skedde med flyg år 2018 (Trafikanalys, (2019), Trafikarbete på
svenska vägar 1990-2019).
Naturvårdsverket, (2020), Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter, Hämtad 2020-12-16
Transportfakta, (2020), Övergripande om transport och trafik, Hämtad 2020-12-16
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CORONAKRISENS KLIMATPÅVERKAN PÅ TRANSPORTSEKTORN 2020
INLEDNING
I denna del kartläggs hur transportsektorn utvecklats under 2020 samt vilka
effekter detta haft på Sveriges territoriella utsläpp från inrikes transporter.
För att beräkna utsläppen från transportsektorn under Coronakrisen har vi
använt en kartläggningsmetod i tre steg:
•

•

•

Först har vi tagit fram statistik över utsläppen från transportsektorn 2019
fördelat på olika transportsätt och ärenden. Detta redovisades i
föregående del. Dessa utsläppsberäkningar utgör grundnivåerna när vi
uppskattar förändringarna under 2020.
Därefter delas transportsektorn upp i sju olika transportsätt: personbil,
persontåg, kollektivtrafik, godståg, lastbil, inrikes flyg och inrikes sjöfart.
För respektive transportsätt kartläggs skillnaderna i trafikvolym och
beräknat utsläpp under 2020 jämfört med 2019.

Del 2: Coronakrisens klimatpåverkan på
transportsektorn 2020
2. Coronakrisens påverkan på transportsektorn
2020
Persontrafik

Godstrafik

Övrigt

Personbil

Lastbil

Inrikesflyg

Persontåg

Godståg

Inrikes sjöfart

Kollektivtrafik

3. Analys av klimatpåverkan från transportsektorn
under 2020
Persontrafik
Arbetsresor

Godstrafik

Fritidsresor

Slutligen beräknas utsläppen för hela transportsektorn 2020 samt för
utsläppen för olika typer av ärenden.

I nästa del presenteras först nulägesanalysen för respektive transportsätt
följt av utsläppsberäkningarna.
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VI UPPSKATTAR ATT TRANSPORTSEKTORNS UTSLÄPP HAR MINSKAT MED 9 %
UNDER 2020
SAMMANFATTNING
Vi uppskattar att utsläppen från transportsektorn har minskat med 9
% under 2020 jämfört med 2019.1 Det motsvarar 1,4 miljoner ton CO2ekvivalenter. Det är ungefär lika mycket som den sammanlagda
utsläppsminskningen från inrikes transporter under de senaste fem
åren.2
Den största delen av utsläppsminskningen står den minskade
personbilstrafiken och den minskade inrikesflygtrafiken3 för.
Tillsammans står de för 90 % av utsläppsminskningen.
Det är väntat att biltrafiken står för den största delen av
utsläppsminskningen. Bilar stod 2019 för 61 % av transportsektorns
utsläpp och trafikvolymen med bil har minskat med 10 % under
2020.4
Flygtrafiken är det transportsätt som genomgått den kraftigaste
minskningen i trafikvolym. Men då inrikesflyget enbart utgör 3 % av
utsläppen från transportsektorn innebär även en stor minskning i
trafikvolym en relativt liten påverkan på utsläppen totalt (utsläppen
från inrikesflyget minskade med 60 %5). Även utrikesflyget minskade
kraftigt men det ingår ej som en del i detta uppdrag och därför
beräknas inte dess klimatpåverkan.
Utsläppsminskningen från lastbilstrafiken skulle kunna förklaras av en
viss minskning i godstransporterna under början av pandemin.6
Reduktionen i inrikes sjöfart drivs troligtvis till största delen av färre
avgångar för passagerarfartyg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Figur 4. Förändring i utsläpp under 2020 med uppdelning för vilket transportsätt
som stått för förändringarna.

Minskade utsläpp från
Transportsektorn 2020;
9%

Kvarstår 2020; 91%

71%
5%

20%
3%

Källa: Bearbetning av Ramboll.

Beräkningen är gjord baserad på förändringen i trafikvolym för olika färdmedel under 2020. För en mer detaljerad beskrivning av beräkningarna, se nulägesanalysen för respektive färdmedel.
Naturvårdsverket, (2020), Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter, Hämtad 2020-12-16
Vi inkluderar ej utrikes flyg i beräkningarna.
Trafikverket, (2020), Trafikarbetets förändring, Hämtad 2021-01-22.
Transportstyrelsen, (2020), Landningsfrekvens samtliga inrikesflyg 2020, Hämtad 2021-01-22
Det är dock svårt att veta om denna minskning beror på Coronapandemin. Trafikanalys (2021) uppger att förändringarna ligger inom spannet för normala variationer från kvartal till kvartal.
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2. Coronakrisens påverkan på transportsektorn
2020
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Inrikesflyg

Persontåg

Godståg

Inrikes sjöfart

Kollektivtrafik

Coronakrisens påverkan på transportsektorn 2020

CORONAKRISEN HAR HAFT STOR PÅVERKAN PÅ TRANSPORTSEKTORN 2020
SAMMANFATTNING
Trafikvolymen på vägar, på räls, till sjöss och i luften har minskat under Figur 5. Trafik per trafikslag, förändring av trafikvolym i % under vecka 11-53 2020,
Coronakrisen. Trafiken har påverkats olika mycket inom olika transportsätt. jämfört med motsvarande tidsperiod 2019.
Den största nedgången observeras för inrikesflyget som under april och
maj såg en minskning i antalet flygningar på nästan 90 % jämfört med
motsvarande period 2019.1
Persontrafiken är påverkad i större utsträckning än godstrafiken. Detta
gäller både för väg- och järnvägstrafiken.
Persontågstrafikens trafikvolym har legat på en lägre nivå samtliga
månader sedan pandemins start jämfört med föregående år. Störst var
skillnaden i maj då persontågstrafiken var 28 % mindre jämfört med maj
2019.
Trafikvolymen för godståg minskade också under våren. Skillnaden var
dock betydligt mindre än för persontågen. Under sommaren observerades
en ökning i godstågstrafiken jämfört med 2019.
Den sammanlagda trafikvolymen på väg har legat på lägre nivåer än 2019
sedan pandemins utbrott i Sverige. Lägst var nivåerna i början av april då
trafikvolymen minskade med 27 % jämfört med 2019.
Trafikvolymen för tunga fordon (lastbilar och bussar) minskade under de
första månaderna av pandemin men har därefter legat nära nivåerna under
2019. Detta tyder på att den lätta vägtrafiken (personbilar och lätta
lastbilar2) orsakat den huvudsakliga nedgången i den totala vägtrafiken
under pandemin.
1.
2.

Utrikesflyget är ännu värre drabbat men då det inte ingår i beräkningar av
utsläpp från Sveriges inrikes transporter kommer vi inte behandla det
närmare i denna analys.
Det saknas statistik för lätta lastbilar (lastbilar med vikt under 3,5 ton)
under 2020. De ingår i figuren i den totala vägtrafiken men det går inte att
säga hur utvecklingen sett ut specifikt för dem.

20%

0%

-20%

-27%

-28%

-91%

-89%

-40%

-60%

-80%

-100%

Godståg

Persontåg

Inrikes flyg

Väg - Totalt

Väg - Tung trafik

Kollektivtrafik

Utrikes flyg

Källor:
För järnvägstrafik: Trafikverket, (2020), Trafikvolym järnväg, Hämtad 2021-01-22
För vägtrafik: Trafikverket, (2020), Trafikarbetets förändring, Hämtad 2021-01-22
För kollektivtrafik: Trafikanalys, (2020), Kollektivtrafik och resvanor - vecka 48, Hämtad 2020-12-14.
För flyg: Transportstyrelsen, (2020), Flygplansstatistik, Hämtad 2021-01-22
Not: För kollektivtrafiken redovisar Trafikanalys enbart data (mätt i antal avgångar) för vissa veckor.
Dessa veckor är markerade på linjen. Linjen mellan punkterna på grafen för kollektivtrafik är enbart
illustrativ och ska ej tolkas som de faktiska värdena för respektive vecka/månad.
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METOD FÖR NULÄGESANALYSEN AV TRANSPORTSEKTORN 2020

På nästföljande sidor presenterar vi en nulägesanalys för transportsektorn
under 2020 per transportsätt. Så här har analysen gjorts. För fullständiga
källhänvisningar och metodbeskrivning, se bilagan.
Utsläpp
Högst upp till höger i varje bild presenteras förändringen mellan 2020 och
2019 i utsläpp inom respektive transportsätt. Uträkningen är baserad på
observerade skillnader i trafikvolym.
Före Coronakrisen
Till vänster i varje bild kartläggs övergripligt utvecklingen inom respektive
transportsätt under de tio senaste åren. Kartläggningen är huvudsakligen
baserad på trafikdata från Trafikanalys samt utsläppsdata från
Naturvårdsverket.
Figur 6. Exempel på analys av Coronakrisens påverkan på olika transportsätt

Under Coronakrisen
Till höger i bilden presenteras sedan en övergripande analys av
Förändringen i trafikvolym under Coronakrisen. Data som använts är från
olika källor för olika transportsätt då ingen aktör ensam håller all aktuell
data. Bland annat används statistik från Trafikverket, Trafikanalys och
Transportstyrelsen. I bilden presenteras den procentuella skillnaden per
månad i trafikvolym mellan 2020 och 2019.

Nyckelantaganden
För att beräkna utsläppen från respektive transportsätt har vi antagit att
förändringar i trafikvolym under 2020 varit proportionerliga mot
förändringar i utsläpp. Antagandet är nödvändigt då detaljerade
utsläppsdata för 2020 inte ännu finns tillgängliga. Det är svårt att säga om
detta leder till en under- eller överskattning av utsläppen då effekten är olika
för olika transportsätt. Trafikvolym mäts på olika sätt för olika transportsätt
beroende på tillgänglig data. Exempelvis mäts trafikvolym för vägtrafiken i
antal fordon på vägarna, för flygtrafiken i antal landningar. För en
beskrivning av samtliga beräkningar och antaganden, se bilagan.
I och med detta tar vi inte hänsyn till förändringar fordonsflottan eller
bränsleeffektiviteten som uppstått under året. Detta gör att vi underskattar
de totala utsläppsminskningarna från transportsektorn 2020. Men eftersom
vi antar att förändringar i fordonsflottan eller bränsleeffektiviteten uppstått
oavsett pandemin förenklar det beräkningarna av Coronakrisens effekter.
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UTSLÄPPEN FRÅN PERSONBILSTRAFIKEN UPPSKATTAS
HA MINSKAT MED 10 % UNDER CORONAKRISEN

Före Coronakrisen: trend med ökad personbilstrafik men
minskande utsläpp
Under de senaste tio åren har antalet fordonskilometer1 med personbil
på svenska vägar ökat.2 Antalet personkilometer3 på svenska vägar
följer samma mönster.4 Det genomsnittliga antalet personer i varje bil
har alltså varit konstant.
Under samma period har utsläppen från personbilar minskat. En
förklaring till de minskade utsläppen trots ökningen i personbilstrafik är
att den svenska fordonsflottan består av allt fler bilar som använder
biobränsle.5

Figur 7. Fordonskilometer och utsläpp med personbil på svenska
vägar, 2010-19.

Utsläppsminskning
under 2020
jämfört med
2019; 10%

Under Coronakrisen: kraftig minskning i personbilstrafiken i linje med
pandemirestriktionerna
Mängden personbilar på svenska vägar har minskat under pandemin. Vi
uppskattar personbilstrafiken var 10 % lägre under 2020 jämfört med
samma period 2019.6
Störst var minskningen i april. Sedan dess har personbilstrafiken ökat
och i september var nivån mycket nära nivån samma månad 2019.
Samtidigt som nya restriktioner infördes i november syns en klar
nedgång i personbilstrafiken igen.
Vi uppskattar att den minskade fordonstrafiken med personbil kommer
innebära minskade utsläpp om totalt 1000 tusen ton CO2-ekvivalenter
(10%) under 2020.
Figur 8. Procentuell förändring i trafikvolym mätt i antal fordon på
vägarna för personbilar på svenska vägar mellan 2019 och 2020
2,7%

2,6%
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+8%
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-12,4%
-18,2%

-16%
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Miljoner fordonskilometer
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2017
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-1,9%

-4,3%

-15,8% -15,6%

-24,2%

Utsläpp (1000 ton CO2-ekvivalenter)

Källa: Trafikanalys och Naturvårdsverket.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2018

-8,1%

-5,0%

Källa: Trafikverket.

Fordonskilometer motsvarar förflyttningen av ett vägmotorfordon en kilometer
Trafikanalys, (2019), Trafikarbete på svenska vägar 1990-2019
Personkilometer är det sammanlagda antalet kilometer personerna i ett fordon transporterats.
Vi redovisar fordonskilometer då Trafikanalys sedan 2019 bytt metod för mätning av personkilometer, se Transportarbete i Sverige 2000–2019.
Naturvårdsverket, (2020), Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter, Hämtad 2020-12-10
Trafikverket, (2020), Trafikarbetets förändring, Hämtad 2021-01-22. Trafikverket redovisar enbart data för lätta fordon (vilket inkluderar lätta lastbilar, men vi antar att skillnaden är densamma).
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UTSLÄPPEN FRÅN PERSONTÅGSTRAFIKEN UPPSKATTAS
HA MINSKAT MED 11 % UNDER CORONAKRISEN

Före Coronakrisen: persontågstrafiken har ökat stadigt
Under de senaste tio åren har persontågstrafiken, mätt i antalet
personkilometer med persontåg, ökat med 31 %.1
Persontågstrafikens utveckling har även återföljts av förändringar i
vilken typ av resor vi gör med persontåg. De senaste tio åren har
antalet regionala resor ökat med 51 % och långväga resor med 14 %.2
Utsläpp från järnvägstrafiken överlag har minskat under de senaste
tio åren och är mycket små.3 Eftersom utsläppen från
järnvägstrafiken presenteras gemensamt är det inte möjligt att säga
hur utsläppen för persontågstrafiken specifikt ser ut.

Utsläppsminskning
under 2020
jämfört med
2019; 11%

Under Coronakrisen: persontrafiken på järnväg är sedan slutet av
mars kraftigt påverkad av Coronakrisen
Persontågstrafiken minskade kraftigt under de första månaderna av
krisen.4 Framförallt är långdistansresorna påverkade: mellan första och
tredje kvartalet minskade antal långdistansresor med 35-60 %.
Motsvarande siffra för regionala resor är endast en minskning med 1-2
%.5
Att antalet tågkilometer minskat tyder på att många avgångar ställts in.
Men troligtvis har även kapaciteten på de tåg som avgått varit mycket
lägre än vanligt till följd av restriktionerna. Således har tågtrafiken mätt i
antal personkilometer troligtvis minskat ännu mer.
Vi uppskattar att den minskade persontågstrafiken kommer innebära
minskade utsläpp om 2,5 tusen ton CO2-ekvivalenter (11%) under 2020.

Figur 9. Miljoner personkilometer med persontåg, 2010-19.
11 155

Figur 10. Procentuell förändring i persontågstrafiken mellan 2019 och
2020 mätt i antal tågkilometer.
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Källa: Trafikanalys.
1.
2.
3.
4.
5.

-9,2% -9,7% -8,2%

Trafikanalys, (2020), Transportarbete i Sverige 2000–2019
Trafikanalys, (2019), Bantrafik 1980-2019
Naturvårdsverket, (2020), Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter, Hämtad 2020-12-10
Trafikverket, (2020), Trafikvolym järnväg Hämtad 2020-12-11
Trafikanalys (2020), Järnväg vecka 47 Hämtad 2020-12-04

Källa: Trafikverket.
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ANTALET RESANDE I KOLLEKTIVTRAFIKEN HAR MINSKAT,
MEN ANTALET AVGÅNGAR ÄR OFÖRÄNDRAT

Utsläppsminskning
under 2020
jämfört med
2019; 0,4%

Före Coronakrisen: antal resor i kollektivtrafiken har ökat och flest
resor görs med buss.

Under Coronakrisen: kraftig minskning av resor med kollektivtrafik
samtidigt som antal avgångar påverkats marginellt

Under de senaste tio åren har antalet personkilometer i
kollektivtrafiken succesivt ökat.1 Trafiken har ökat med samtliga
transportsätt.

Antalet resande per person i kollektivtrafiken har minskat kraftigt under
2020. Störst var minskningen under april: då skedde 76 % färre resor
med kollektivtrafik jämfört med april 2019.3

Buss är det vanligaste färdmedlet i kollektivtrafiken: 2019 gjordes 73
% av alla resor i kollektivtrafiken med buss. En anledning till varför
flest reser med buss är för att buss står för 95 % av utbudet i
kollektivtrafiken. Buss är således det trafikslag som är mest
lättillgängligt över hela landet.

Av de tre trafikslagen har resor med buss minskat mest under
Coronakrisen.4

Figur 11: Miljoner personkilometer per trafikslag i kollektivtrafiken, 2010-19
Buss
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Antal avgångar har påverkats i mindre grad av pandemin. Under vecka
14, 16 och 20 var antal avgångar 4-5 % färre än 2019. Under övriga
veckor var minskningen mellan 1-2 %.5
Vi uppskattar att de minskade resorna med kollektivtrafik kommer
innebära minskade utsläpp om 1 tusen ton CO2-ekvivalenter (0,4%). Att
minskningen är så pass liten beror på att antalet avgångar förändrats
minimalt.
Figur 12: Procentuell förändring antal resor i kollektivtrafiken 2020
jämfört med 2019
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Källa: Trafikanalys, Svensk Kollektivtrafik, Stockholms Länstrafik och Västtrafik.

Trafikanalys, (2020), Transportarbete i Sverige 2000–2019
Trafikanalys (2020), Kollektivtrafik och resvanor - vecka 48 Hämtad 2020-12-16
Svensk kollektivtrafik (2020), Kollektivtrafikbarometern: Frågor kopplade till Coronapandemin april-augusti 2020
Trafikanalys (2020), Kollektivtrafik och resvanor - vecka 48 Hämtad 2020-12-16
Trafikanalys (2020), Kollektivtrafik och resvanor - vecka 48 Hämtad 2020-12-16
Jämfört med perioden januari-augusti 2019.
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UTSLÄPPEN FRÅN LASTBILSTRAFIKEN UPPSKATTAS
HA MINSKAT MED 2 % UNDER CORONAKRISEN

Före Coronakrisen: mängden gods som transporteras på
svenska vägar har varit konstant de senaste tio åren

Under Coronakrisen: lastbilstrafiken på svenska vägar har minskat
under Coronakrisen

Under de senaste tio åren har lastbilstrafiken på svenska vägar, mätt i
antal tonkilometer1, varit relativt oförändrad.2 Detta innebär att
mängden gods som transporteras via lastbil varit konstant under de
senaste tio åren. Under samma period har antalet fordonskilometer
ökat med cirka 16 %.3 Detta tyder på att antalet lastbilar på vägarna
ökat, men mängden gods per lastbil minskat.
Utsläppen från lastbilstrafiken har under samma period minskat med
cirka 29 %. Utsläppen har främst minskat till följd av att andelen
förnybart bränsle i lastbilsflottan ökat.4
Figur 13. Antal miljoner tonkilometer med lastbil på svenska vägar
samt utsläpp, 2010-19.
52 468

Utsläppsminskning
under 2020
jämfört med
2019; 2%

Trafikverket uppger att trafiken med tunga fordon på svenska vägar
under 2020 minskat med 1,5 % jämfört med 2019.5 Störst nedgång i
trafikvolymen observerades i maj och juli. Under hösten har trafiken
återhämtat sig och i december ökade lastbilstrafiken med 7,7 % jämfört
med 2019.
Vi uppskattar att den minskade lastbilstrafiken på svenska vägar
kommer innebära minskade utsläpp om 71 tusen ton CO2-ekvivalenter
(2%) under 2020.6
Figur 14. Procentuell förändring i trafikvolym mätt i antal fordon på
vägarna för tunga lastbilar på svenska vägar mellan 2019 och 2020
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Källa: Trafikanalys och Naturvårdsverket.
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4.
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Källa: Trafikverket

Tonkilometer är ett mått som används för godstransporter och beräknas genom att multiplicera godsets vikt i ton med transportsträckan i kilometer
Trafikanalys, (2020), Transportarbete i Sverige 2000–2019
Trafikanalys, (2019), Trafikarbete på svenska vägar 1990-2019
Naturvårdsverket, (2020), Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter, Hämtad 2020-12-10
Trafikverket, (2020), Trafikarbetets förändring, Hämtad 2021-01-22. Resultatet är baserat på trafikvolym. Dessa siffror ligger dock i linje med förändringen i tonkilometer de första tre kvartalen.
Baserat på antagandet om att trafikvolymen för lätta lastbilar (data saknas för 2020) följt samma utveckling som tunga lastbilar.
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UTSLÄPPEN FRÅN GODSTÅGSTRAFIKEN UPPSKATTAS
HA MINSKAT MED 2 % UNDER CORONAKRISEN

Utsläppsminskning
under 2020
jämfört med
2019; 2%

Före Coronakrisen: godstågstrafiken har legat på en jämn nivå
under de senaste tio åren

Under Coronakrisen: godstågstrafiken har påverkats negativt, men i
mindre utsträckning än persontågstrafiken

Under de senaste tio åren har godstågstrafiken legat på en jämn nivå
med en svagt nedåtgående trend. Godstågstrafiken (mätt i
tonkilometer) minskade mellan 2010 och 2019 med 3 %.1

Godstågstrafiken, mätt i antal tågkilometer, har påverkats i mindre
utsträckning av Coronakrisen jämfört med andra transportsätt.3

Utsläpp från järnvägstrafiken har överlag minskat under de senaste
tio åren.2 Eftersom utsläppen från järnvägstrafiken presenteras
gemensamt är det inte möjligt att säga hur utsläppen för
godstågstrafiken specifikt ser ut.

Störst minskning i godstågstrafiken observerades under april, maj och
oktober. Under sommarmånaderna var trafiken i linje med föregående
år. I december ökade trafiken kraftigt.
Det är svårt att säga om godstrafikens tonkilometer påverkats
annorlunda än dess tågkilometer: det finns ingen data för om
godskapaciteten på tågen exempelvis ändrats under pandemin.
Vi uppskattar att förändringen i godstrafiken kommer att innebära en
minskning med 500 ton CO2-ekvivalenter (2%) under 2020.

Figur 15. Antal miljoner tonkilometer med godståg, 2010-19.
23 464

Figur 16. Procentuell förändring mellan 2019 och 2020, antal
tågkilometer godståg.
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Källa: Trafikanalys.
1.
2.
3.

0,1%

Trafikanalys, (2020), Transportarbete i Sverige 2000–2019
Naturvårdsverket, (2020), Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter, Hämtad 2020-12-10
Trafikverket, (2020), Trafikvolym järnväg Hämtad 2020-12-11

Källa: Trafikverket.
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UTSLÄPPEN FRÅN INRIKESFLYG UPPSKATTAS HA
MINSKAT MED 59 % UNDER CORONAKRISEN

Före Coronakrisen: nedåtgående trend med färre inrikes
flygningar per år
Under de senaste tio åren har antalet inrikesflygningar minskat med
cirka 13 %.1 Med inrikesflygningar avses flyg som startar och landar på
en inrikes flygplats (inklusive mellanlandningar på linjer med en
slutdestination utomlands).
I figuren nedan presenteras flygtrafiken mätt i antal landningar. Detta
fungerar som en indikation på aktiviteten för inrikesflyget i stort och
färre landningar medför såldes att även antalet person- och
fordonskilometer minskat.3
Utsläppen från inrikesflyget har legat på en jämn nivå men minskat
något mellan 2010 och 2019.3
Figur 17. Antal inrikesflygningar mätt i landningsfrekvens 2010-2019
samt utsläpp från inrikes flygresor, 2010-2017

Under Coronakrisen: under Coronakrisen har inrikes flygningar
minskat kraftigt
Inrikes flygtrafik mätt i antal landningar har sedan mars minskat kraftigt.
Under april och maj nådde flygtrafiken en bottennivå där 88 respektive
89 % färre flygningar genomfördes jämfört med 2019.4
Under perioden juli till oktober har inrikes flygtrafik återhämtat sig
något från bottennoteringarna i början av pandemin men nivån är
fortfarande långt under det normala.
Vi uppskattar att minskningen i inrikes flygtrafik kommer innebära
minskade utsläpp om 280 tusen ton CO2-ekvivalenter under 2020
(59%).
Figur 18. Procentuell förändring av antal inrikesflygningar mätt i antal
landningar 2020 jämfört med 2019.
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Källa: Transportstyrelsen och Naturvårdsverket.
1.
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4.
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Transportstyrelsen, (2019), Landningsfrekvens samtliga inrikesflyg 2010-2019, Hämtad 2020-12-04
Transportstyrelsen, (2020), Flygplansstatistik, Hämtad 2020-12-14
Trafikanalys, (2020), Flygtrafik vecka 47, Hämtad 2020-12-04
Naturvårdsverket, (2020), Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter, Hämtad 2020-12-10
Transportstyrelsen, (2020), Landningsfrekvens samtliga inrikesflyg 2020, Hämtad 2021-01-22

Källa: Transportstyrelsen
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UTSLÄPPEN FRÅN INRIKES SJÖFART UPPSKATTAS HA
MINSKAT MED 2 % UNDER CORONAKRISEN

Utsläppsminskning
under 2020
jämfört med
2019; 7%

Före Coronakrisen: vissa ökning i sjöfartstrafiken under de senaste
tre åren, framförallt inom persontrafiken

Under Coronakrisen: genomsnittligt antal anlöp har minskat under
Coronakrisen

Inrikes personsjöfart mätt i miljoner personkilometer i inrikes trafik har
ökat något mellan 2015 och 20191.2 Detta innebär att distansen som
passagerare transporterats till sjöss via inrikes sjöfart ökat under de
senaste under åren.

Under 2020 har antalet fartygsanlöp minskat med cirka 7 % jämfört
med motsvarande period 2019.5 Viktigt att notera är att antal anlöp
enbart redovisar att ett fartyg anlöpt hamnen och inte säger något om
gods- eller passagerarvolymen.

Inrikes godssjöfart mätt i antal tonkilometer har de senaste fem åren
ökat med ungefär 8 %.3 Detta innebär att distansen som mängden
gods transporterats på svenska vatten ökat något.

I statistiken över anlöp är det inte möjligt att särskilja mellan personoch godstrafik och vi vet således inte hur om och i så fall hur godsrespektive persontrafiken påverkats enskilt.

Utsläppen från inrikes sjöfart har ökat under de senaste fem åren.4
Utsläppen har ökat i samma takt som godstrafiken men långsammare
än persontrafiken.

Vi uppskattar att minskningen av sjöfartstrafik kommer innebära
minskade utsläpp om 49 tusen ton CO2-ekvivalenter (7%) under 2020.

Figur 19. Transportarbete inrikes sjöfart, miljoner person- och
tonkilometer samt utsläpp mellan 2015-2019

Figur 20. Procentuell förändring per kvartal i antal inrikes fartygsanlöp
mellan 2019 och 2020
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Källa: Trafikanalys och Naturvårdsverket.
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Vi redovisar enbart data mellan 2015 och 2019 då Trafikanalys byt metod för beräkning.
Trafikanalys, (2020), Transportarbete i Sverige 2000–2019
Trafikanalys, (2020), Transportarbete i Sverige 2000–2019
Naturvårdsverket, (2020), Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter, Hämtad 2020-12-10
Trafikanalys, (2020), Sjötrafik, Hämtad 2020-12-16
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Källa: Trafikanalys
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Analys av klimatpåverkan från transportsektorn under 2020

VI UPPSKATTAR ATT REDUCERAT ARBETSRELATERAT RESANDE STÅR FÖR DEN
STÖRSTA DELEN AV UTSLÄPPSMINSKNINGEN
SAMMANFATTNING
Vi uppskattar att 67 % av minskningen av transportsektorns utsläpp
beror på minskat arbetsrelaterat resande. Vi uppskattar även att 14 %
av minskningen beror på fritidsrelaterat resande och 7 % av
minskning på godstransporter1. För 12 % av den beräknade
utsläppsminskningen är vi osäkra på vilken typ av resande som
orsakat reduktionen.2

Figur 21. Förändring i utsläpp under 2020 med uppdelning på vilket typ ärende
resan haft.

Minskade utsläpp från
Transportsektorn 2020;
9%

Även om hela våra liv påverkats av Coronakrisen är det
förändringarna i arbetsvanor som i störst utsträckning tycks haft en
påverkan på våra utsläpp från transporter. Krisen har inneburit att vi
arbetat hemma i större utsträckning och ställt om till ett minskat
tjänstresande. Detta har lett till minskade utsläpp.
Även om vi på liknande sätt ändrat rutiner i vårt fritidsrelaterade
resande så har dessa förändringar inte alltid minskat utsläppen.
Exempelvis handlar vi mer online, vilket leder till färre inköpsresor.
Men de inköpsresor vi gör har i större utsträckning gjorts med bil då
vi undviker kollektivtrafiken. Nettoeffekten enligt våra uppskattningar
blir därmed en ökning i utsläppen från service- och inköpsresor.
Beräkningarna präglas dock av osäkerheter. Vi kan ej bedöma hur 12
% av de beräknade utsläppen fördelas mellan restyperna. Vår
uppfattning är att denna utsläppsminskning bör fördelas mellan
fritidsrelaterat resande och godstransporter.3 För dessa restyper görs
flest antaganden respektive saknas mest data vilket leder till att de är
de mest osäkra beräkningarna.

Arbetsresor
67%

Kvarstår 2020; 91%

Fritidsresande
14%
Godstransport
7%
Osäker källa
12%

Källa: Bearbetning av Ramboll.
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1.
2.
3.

Det är dock svårt att veta om denna minskning beror på Coronapandemin. Trafikanalys (2021) uppger att förändringarna ligger inom spannet för normala variationer från kvartal till kvartal.
Beräkningarna är en sammanställning av uppskattade utsläppsminskningar för arbets-, fritids- och godstrafik. För en detaljerad beskrivning av beräkningarna, se analysen för respektive transportsätt.
En viktig aspekt av båda kategorier är transporter av gods som köpts via internet. Vi saknar data över trafikutvecklingen av lätta lastbilar under 2020 – något som annars varit en god indikator för
hur exempelvis ”last mile”-godstransporter förändrats under pandemin. Bristen på denna data gör att vi ej är säkra på utsläppsandelarna för fritidsrelaterat resande och godstransporter. Data för
lätta lastbilar skulle även göra de övriga beräkningarna mer robusta. Exempelvis skulle en kraftig ökning i trafikvolymen för lätta lastbilar motiverat ett starkare antagande om våra inköpsvanor under
pandemin: att vi exempelvis väljer att göra ännu färre service- och inköpsresor. Detta hade lett till att utsläppen från godstrafik ökat, men att utsläppen från fritidsrelaterat resande minskat ännu mer.

ARBETSRELATERAT RESANDE
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VI UPPSKATTAR ATT UTSLÄPPEN FRÅN ARBETSRELATERAT RESANDE HAR
MINSKAT MED EN FJÄRDEDEL
SAMMANFATTNING
Vi uppskattar att det arbetsrelaterade resandet under 2020 sammanlagt
givit upphov till cirka 950 tusen ton mindre utsläpp av CO2-ekvivalenter
jämfört med 2019.1 En minskning med 23 %.

Figur 22. Förändring i utsläpp under 2020 för arbetsrelaterat resande.

Minskning som
följd av
reducerad
arbetspendling
16%

Två tredjedelar av minskningen beror på det minskade arbetspendlandet.
Särskilt stor påverkan har den minskade personbilspendlingen haft. Vi
uppskattar att arbetspendlingen under 2020 resulterat i en
utsläppsminskning om 650 000 ton CO2-ekvivalenter jämfört med 2019.
Uträkningen av de minskade utsläppen från arbetspendling baseras på
enkätsvar där en av tre uppgav att de arbetar hemma under pandemin.2
Uträkningen tar även hänsyn till att 100 000 fler svenskar i genomsnitt varit
arbetslösa3 under 2020 vilket minskat arbetspendlingen något. Även de
förändrade transportpreferenserna är inräknade där bilåkandet ökat och
kollektivtrafikresandet minskat under pandemin. De förändrade
transportpreferenserna hade på egen hand (utan minskat resande överlag)
resulterat i en ökning av utsläppen om cirka 450 000 ton CO2-ekvivalenter.
Minskat tjänsteresande står för en tredjedel av utsläppsminskningen. Vi
uppskattar att utsläppen från tjänsteresor minskat med 280 tusen ton CO2
jämfört med år 2019. Uträkningen baseras på enkäter från tidigt under
pandemin då svarande uppgett att 97 % av deras tjänsteresor ställts in.4
Denna siffra har sedan justerats baserat på observerade trafikvolymer.
Vi uppskattar även att mängden dagliga resor i tjänsten (exempelvis för
yrkesgrupper som hantverkare som reser runt i det dagliga arbetet)
minskat något till följd av den ökade arbetslösheten. Detta är inte
representerat i diagrammet då reduktionen är mindre än 0,5 %.
1.
2.
3.
4.

Kvarstår 2020
77%

Minskning som
följd av färre
tjänsteresor
7%

Källa: Bearbetning av Ramboll.

För en mer detaljerad beskrivning av beräkningarna, se den fullständiga analysen av arbetsrelaterat resande.
Arnfalk, P., & Winslott Hiselius, L. (2020). Preliminära resultat och analys av del 1 av enkätundersökningen ”Coronas påverkan på arbete och resor”. (s. 1-6). (IIIEE Working Papers). International
Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University.
SCB, (2020), Arbetslösa 15-74 år (AKU) efter arbetslöshetstidens längd, kön och ålder. Hämtad 2020-12-17
Netigate, (2020), Working from home: Survey results on the new normal, Hämtad 2020-12-14
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METOD FÖR ANALYS AV KLIMATPÅVERKAN FRÅN ARBETSRELATERAT RESANDE
2020
Vilken klimatpåverkan har ett
förändrat arbetsrelaterat resande
under Coronakrisen haft?

För att uppskatta vilken klimatpåverkan Coronakrisen haft på det
arbetsrelaterade resandet under 2020 bryter vi ned den övergripande
frågan i beståndsdelar.
För att förstå vilken klimatpåverkan pandemin haft behöver vi först förstå
hur det arbetsrelaterade resandet påverkats av Coronakrisen.

Hur har det arbetsrelaterade
resandet påverkats av
Coronakrisen?

Det arbetsrelaterade resandet har i sin tur påverkats av att pandemin
förändrat våra transportpreferenser överlag. Av hälsoskäl kanske fler väljer
att exempelvis undvika trängsel och väljer bilen framför att åka kollektivt.
Detta påverkar därigenom arbetspendlingens klimatpåverkan.
Pandemin har även påverkat våra arbetsvanor vilket i sin tur haft en direkt
påverkan på det arbetsrelaterade resandet. Vi har identifierat tre
huvudsakliga faktorer som påverkat våra arbetsvanor:
•

Hemarbete – Genom att många svenskar tvingats arbeta hemma i stor
utsträckning under pandemin minskar den dagliga arbetspendlingen.

•

Arbetslöshet – En ekonomisk konsekvens av pandemin är att många
förlorat sina jobb. En ökad arbetslöshet medför ett minskat
arbetsresande.

•

Tjänsteresor – Reserestriktioner både inom och utanför Sveriges gränser
har inneburit att en stor andel tjänsteresor ställts in och/eller genomförts
online.

Genom att analysera dessa tre faktorer som i stor utsträckning påverkat
våra arbetsvanor samt våra förändrade transportpreferenser är det möjligt
att beräkna vilken klimatpåverkan ett förändrat arbetsrelaterat resande
under Coronakrisen har haft.

Hur har våra arbetsvanor
påverkats av Coronakrisen?

Hemarbete

Arbetslöshet

Tjänsteresor

Transportpreferenser

På grund av
restriktioner har flera
kontorsarbetare
arbetat hemma i stor
utsträckning under
krisen. Vi bedömer att
detta även kommer
ha viss långsiktig
effekt då alla
förmodligen inte
kommer återgå till
normalt
kontorsarbete.

Arbetslösheten har
ökat. Därför reser färre
till jobbet. Vi bedömer
att detta troligtvis inte
har någon långsiktig
effekt då
arbetsmarknaden lär
återhämta sig och
korttidspermitteringar per
definition är
kortsiktiga.

Reserestriktioner har
gjort att vi inte kan
resa till andra
städer/länder för att
möta kunder, delta på
konferenser etc. Vi
bedömer att en viss
återgång kommer ske
efter krisen men
troligtvis kommer fler
kundmöten, dagsresor
och liknande ersättas
med online-möten.

Coronakrisen har
förändrat hur vi
föredrar att resa.
Rekommendationer
från statligt håll har
exempelvis gjort att
många undvikit
kollektivtrafiken. Vi
bedömer att detta kan
ha långsiktiga effekter
då vissa av hälsoskäl
exempelvis fortsätter
undvika trängsel även
efter pandemin.
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CORONAKRISEN HAR LETT TILL ATT ARBETSPENDLINGEN MED
KOLLEKTIVTRAFIK MINSKAT OCH ATT FLER FÖREDRAR ATT TA BILEN ISTÄLLET
Det arbetsrelaterade resandet har påverkats av Coronakrisen då pandemin
förändrat hur vi föredrar att ta oss till våra arbeten.
Före pandemin uppgav varannan person att de togs sig till arbete eller
skola via kollektivtrafik. Under pandemin har denna siffra minskat till en av
fyra. Detta är baserat på resultat från en enkätundersökning1 från maj/juni Figur 23. Transportpreferenser arbetspendling baserat på enkätundersökning.
2020 och styrks i resultat från senare undersökningar2.
Samtidigt som viljan att åka kollektivt minskar föredrar fler och fler att ta
bilen till jobbet: från 27 % före pandemin till 35 % under pandemin.

Genomsnittsmånad
under pandemin

Kollektivtrafik
38%

Även alternativa transportsätt såsom cykel och gång har ökat under
pandemin.
För att beräkna hur transportpreferenserna sett ut under pandemin som
helhet är det dock problematiskt att enbart ha data från maj. Maj är
troligtvis inte en representativ månad för hela 2020. I den översiktliga
analysen observerade vi att maj var en av de månaderna med lägst trafik
överlag och att så väl kollektiv- och biltrafik ökade under de efterföljande
månaderna. Vi justerar således enkätresultaten baserat på observerade
trafikflöden3 för att skapa en mer trovärdig uppskattning för våra
transportpreferenser en genomsnittsmånad under pandemin. Denna
genomsnittsmånad som presenteras högst upp i figuren är ett mellanläge
mellan preferenserna före och under pandemin.

1.
2.
3.

WSP, (2020), Så påverkas pendlingsvanor av en pandemi
Västtrafik, (2020), Hållplats 2020
Se data som använts för nulägesanalysen.
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Källa: WSP samt Trafikanalys för beräkning av genomsnitt
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HEMARBETET HAR ÖKAT UNDER CORONAKRISEN

Hemarbetet har ökat drastiskt under Coronakrisen. I en enkätundersökning
med 1500 svarande från juli 2020 uppgav en av tre att de i dagsläget
arbetar hemma.1 De svarande på enkäten valdes ut i syfte att motsvara
Sveriges befolkning. Således uppger författarna att detta tyder på att av
Sveriges fem miljoner individer i arbetskraften så arbetar cirka 1,7 miljoner
av dessa hemma i någon utsträckning.

En annan indikator går att se på bostadsmarknaden. I och med att
hemarbetet ökat finns ett ökat behov av exempelvis fler rum för att
underlätta arbetet i hemmet. Samtidigt minskar behovet av att bo nära sin
arbetsplats för att minska pendlingstider. Det väntade resultatet av detta
är en utflyttning från stadskärnor. Indikationer av detta mönster går att se
vid en granskning av ökningen i villapriser i Stockholm.5

Detta resultat styrks av flera undersökningar som gjorts under året:

Figur 24. Förändring i villapriser mellan maj och oktober 2020, Region Stockholm

•

I april uppgav 4 av 10 att de kommer att jobba mer på distans när man
återgår till sina kontor på heltid igen.2 I oktober uppgav 2 av 3 att de
vill fortsätta arbeta hemifrån när situationen återgår till det normala.3

Av de 1,7 miljoner svenskar som under pandemin gått över till någon form
av hemarbete tyder enkätresultaten på att två av tre gillar att arbeta
hemma. Således antar författarna att cirka 1 miljon svenskar kommer
arbeta hemma i någon utsträckning efter Coronakrisen.
Det finns dock inga undersökningar om hur stor del av arbetet som dessa
svenskar kommer välja att genomföra på kontoret respektive i hemmet.
Det finns även andra indikatorer på det ökade hemarbetet. Exempelvis
redovisar arbetsplattformen Microsoft Teams stora ökningar i mängden
dagliga användare, chattar och videosamtal i hela världen.4 Det saknas
dock specifika användardata för Sverige.

Vaxholm
Huddinge
Vallentuna
Upplands-…
Nacka
Södertälje
Nykvarn
Botkyrka
Tyresö
Järfälla
Ekerö
Danderyd
Täby
Sollentuna
Österåker
Nynäshamn
Solna
Värmdö
Stockholm
Salem
Lidingö
Sigtuna
Upplands…
Norrtälje
Sundbyberg
Haninge

19%
18%
16%
14%
13%
13%
13%
11%
11%
11%
10%
10%
10%
8%
7%
7%
6%
6%
6%
6%
5%
5%
4%
3%
3%
1%

Källa: Mäklarstatistik
1.
2.
3.
4.
5.

Netigate, (2020), Working from home: Survey results on the new normal, Hämtad 2020-12-14
Tele2, (2020), Distansarbete under Corona. Hämtad 2021-01-25.
Ramboll, (2020), Två av tre vill fortsätta med distansarbete - ny metod ska underlätta omställningen. Hämtad 2021-01-25.
Statista.com, (2020), Number of daily active users (DAU) of Microsoft Teams worldwide as of April 30. 2020, Hämtad 2020-12-16
Mäklarstatistik.se, (2020), Villor, Hämtad 2020-12-16
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ARBETSLÖSHETEN HAR ÖKAT UNDER CORONAKRISEN

Coronakrisen har inneburit en ökning av arbetslösheten. I oktober 2020 Figur 25. Antal arbetslösa (15-74 år), 1000-tal, per månad 2020
var 430 000 individer arbetslösa enligt SCB.1 Detta motsvarar en
557
502
497
494
arbetslöshet på 7,8 %. 430 000 arbetslösa motsvarar en ökning i antalet
454
449
410
arbetslösa med 101 000 jämfört med samma period 2019. Det är dock de
389
lägsta antalet arbetslösa som registrerats under krisen vilket enligt SCB
tyder på att arbetsmarknaden håller på att stabilisera sig.2

453

430

1

1

Coronakrisen har även inneburit att en stor del av befolkningen
korttidspermitterats. Enligt Tillväxtverket hade totalt cirka 72 000
individer korttidspermitterats mellan mars och november 2020.3 Över
hälften av dessa permitteringar skedde i april.
Sammantaget tyder denna statistik på att Coronakrisen haft en stor
påverkan på arbetsmarknaden. Genom detta har pandemin även påverkat
arbetsrelaterat resandet under 2020 – ju färre som har jobb, desto mindre Figur 26. Antal korttidspermitteringar, 1000-tal, per månad 2020
arbetspendling sker.
Baserat på återhämtningen i arbetslösheten under hösten bedömer vi att
effekten som krisen haft på det arbetsrelaterade resande genom en ökad
arbetslöshet enbart är kortsiktig. Vi ser redan nu att arbetslösheten
överlag återhämtat sig till nivåerna före pandemin och det är således
otroligt att en förändrad arbetslöshet kommer påverka arbetsresandet på
lång sikt. Därför ingår inte arbetslöshet heller i den långsiktiga
scenarioanalysen.

48

13
5

2

1

Källa: Ovan; SCB, (2020). Under; Tillväxtverket, (2020).
1.
2.
3.

SCB, (2020), Arbetslösa 15-74 år (AKU) efter arbetslöshetstidens längd, kön och ålder. Hämtad 2020-12-17
SCB, (2020), Arbetskraftsundersökningarna, Hämtas 2020-12-16
Tillväxtverket, (2020), Korttidsarbete, Hämtad 2020-12-17
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TJÄNSTERESANDET HAR MINSKAT KRAFTIGT UNDER CORONAKRISEN

Coronakrisen har inneburit en drastisk minskning av tjänsteresandet.1 I en
enkätundersökning från april 2020 med anställda på fem olika
myndigheter svarade 97 % att de inte reser alls i tjänsten under krisen.2 3 %
uppger att de reser mindre nu än före krisen. I 88 % av fallen uppger de
som annars rest att möten eller andra ärenden gått att lösa digitalt.
En minskning i tjänstresande är viktigt för transportutsläppen då dessa
resor är vanligt förekommande inom flera sektorer: 77 % av
myndighetsanställda reste i tjänsten före Coronakrisen.2 I en enkätstudie
från 2020 med svarande från olika företag, organisationer och
myndigheter angav 95 % att de någon gång reste i tjänsten.3
Det har således skett en stor förändring i hur tjänsteresor ser ut och
genomförs. Och enligt de svarande på enkäterna tycks flera av de som
påverkas tro att förändringarna kommer vara långvariga.2
Ett problem med att beräkna klimatpåverkan från tjänsteresor är dock att
den data som finns är begränsad. Den data som finns är även från tidigt
under pandemin – när restriktionerna var som störst och resandet
minskade som mest. Det är med andra ord inte troligt att svaren från en
enkät i april är representativa för hela 2020. I beräkningar kommer därför
detta justeras baserat på observerad trafikvolym.

Figur 27. Tjänstereande före och under pandemin.

Före pandemin
Reste inte i
tjänsten; 5%

Reste i tjänsten;
95%

Under april, av de som uppgav att de före pandemin reser i
tjänsten
Reser mindre; 3%

Reser inte; 97%

Källa: Ovan; Forward, Sonja, et al., (2020). Under; Arnfalk, P., & Winslott Hiselius, L. (2020).
1.
2.
3.

Tjänsteresande i detta fall avser hel- eller flerdagsresor i tjänsten. Det är samma sak som affärsresor. Ej att förväxla med dagliga resor i tjänsten som är kortare resor som ingår i arbetet för vissa
grupper.
Arnfalk, P., & Winslott Hiselius, L. (2020). Preliminära resultat och analys av del 1 av enkätundersökningen ”Coronas påverkan på arbete och resor”. (s. 1-6). (IIIEE Working Papers). International
Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University.
Forward, Sonja, et al., (2020), Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor.
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FÖR ATT BERÄKNA CORONAKRISENS KLIMATPÅVERKAN UPPSKATTAR VI
FÖRST UTSLÄPPEN FRÅN ARBETSRELATERAT RESANDE UNDER 2019
Vi uppskattar att det arbetsrelaterade resandet under 2019 gett upphov till
4,1 miljoner ton utsläpp av CO2-ekvivalenter. Av dessa utsläpp är 2,7
miljoner ton från arbetspendling, 420 tusen ton från tjänsteresor och cirka
900 tusen ton från dagligt resande i tjänsten.

Via data från SCB vet vi även hur många tjänsteresor som genomförs med
bil. Baserat på data om långväga resande4 uppskattar vi längden på en
genomsnittlig tjänsteresa med bil och beräknar därefter utsläppen från
tjänsteresor med bil till cirka 140 tusen ton CO2-ekvivalenter.

Metod för beräkning av utsläpp från dagliga resor i tjänsten

Metod för beräkning av utsläpp från arbetspendling

Dagligt resande i tjänsten är resor som förekommer inom särskilda
yrkesgrupper. Exempelvis hantverkare eller fastighetsskötare som under
en arbetsdag ibland rör sig mellan flera platser.

Vi uppskattar att det finns två källor till utsläpp från arbetspendling: resor
med kollektivtrafik och resor med personbil. Av samtliga resor i
kollektivtrafiken uppskattar vi att cirka hälften (53%) av alla resor är i
arbetspendlingssyfte. Detta är beräknat baserat tidpunkter för
påstigningar: vi antar att påstigningar i kollektivtrafiken mellan klockan
6.00-9.00 och 15.00-18.00 är i arbetspendlingssyfte.5

Det är svårt att exakt bedöma utsläppen från denna typ av bilresor. Vi har
uppskattat den genom att använda andelen av alla bilar som ägs av ett
företag eller som klassificeras som tjänstebilar. Detta motsvarar cirka 26 %
av alla bilar i Sverige1 och vi uppskattar därför att 26 % av alla
arbetsrelaterade resor är dagliga resor i tjänsten. Vi antar att längden på
dessa resor i snitt är lika långa som arbetspendlingsresor och beräknar
därigenom att utsläppen från dessa resor under 2019 var cirka 900 tusen
ton CO2-ekvivalenter.
Metod för beräkning av utsläpp från tjänsteresor
Tjänsteresor kan ske med tre huvudsakliga färdmedel: flyg, tåg2 och bil. Via
data från SCB vet vi det totala antalet inrikes flygresor i arbets- och
fritidsrelaterat syfte.3 Genom att vi även vet utsläppen från inrikesflyget
kan vi därigenom uppskatta utsläppen från tjänsteresor med flyg till cirka
280 tusen ton CO2-ekvivalenter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Med hjälp av detta antagande samt data från Trafikanalys och
Naturvårdsverket uppskattar vi att arbetspendlingen via kollektivtrafik
under 2019 resulterade i utsläpp om 47 tusen ton CO2-ekvivalenter.
Baserat på data från Trafikanalys om svenskars resvanor vet vi att en av
fyra resor som genomförs med bil är i ett arbets-, skol eller tjänsterelaterat
syfte. Enligt tidigare beräkning uppskattar vi att cirka 26 % av dessa resor
är dagliga resor i tjänsten eller tjänsteresor.6 Tre av fyra arbetsrelaterade
resor är således i arbetspendlingssyfte.
Med hjälp av data över de totala utsläppen från biltrafiken och längden på
en genomsnittlig arbetsrelaterad resa kan vi då beräkna utsläppen från
arbetspendling med bil; cirka 2,7 miljoner ton CO2-ekvivalenter.

BIL Sweden, 2020, Bilismen i Sverige 2019
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Vi antar för enkelhetens skull att utsläppen från tåg är försumbara och de ingår således inte i vidare beräkningar.
SCB, (2020), Konsumentundersökning – Svenskars resande, Hämtad 2020-12-17
Vi antar att en tjänsteresa med bil är minst 100 km enkel väg, i enlighet med definitionen av långväga resande från Trafikanalys, 2018, Perspektiv på resor och möjligheter att resa.
Påstigningar vid dessa tider innefattar även skolpendling. För att justera detta multiplicerar vi antalet påstigningar med 5/6, förhållandet (enligt SCB) mellan arbetskraften och antalet studerande.
Vi antar att andelen studerande som pendlar med bil är försumbar och gör därför ej motsvarande justering i denna beräkning som för kollektivtrafiken.
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VI UPPSKATTAR ATT CORONAKRISEN ENBART INNEBURIT SMÅ MINSKNINGAR I
UTSLÄPPEN FRÅN FRITIDSRELATERAT RESANDE
SAMMANFATTNING
Vi uppskattar att det arbetsrelaterade resandet under 2020 total givit
upphov till cirka 200 tusen ton mindre utsläpp av CO2-ekvivalenter jämfört
med 2019.1 En minskning med 3 %. Minskningen är ett resultat av att
utsläppen från vissa resor minskat medan utsläppen från andra typer av
resor ökat.

Figur 28. Förändring i utsläpp under 2020 för fritidsrelaterat resande.

Ökning till följd av
fler service och
inköpsresor med bil
+2%

Enligt våra beräkningar har det gjorts färre fritidsrelaterade resor under
2020, men de resor som vi gjort har vi i större utsträckning valt att göra
med bil. Detta resulterar i att den totala minskningen av utsläppen från
dessa typer av resor är relativt liten.
Vi uppskattar att utsläppen från fritidsresor (utflykter, dags- och
övernattningsresor och resor till familj och vänner) minskat med
motsvarande cirka 300 tusen ton CO2 (cirka 5 %) jämfört med år 2019.
Denna minskning är framförallt ett resultat av att vi träffat familj och vänner i
mindre utsträckning än före pandemin.2
Vi uppskattar även att vi under krisen har valt att göra fler resor för service
och inköp med bil snarare än med kollektivtrafik eller andra färdmedel, vilket
ökar utsläppen för varje resa.3 Trots att vi uppskattar att vi gör färre sådana
resor totalt leder det ökade bilåkandet till att utsläppen från service och
inköpsresor ökat något. Vi uppskattar att utsläppen från service och
inköpsresor ökat med cirka 100 tusen ton CO2 (cirka 2 %) jämfört med år
2019.

1.
2.
3.

Minskning till
följd av färre
fritidsresor
-5%
Kvarstår 2020
97%

Källa: Bearbetning av Ramboll.

För en mer detaljerad beskrivning av beräkningarna, se den fullständiga analysen av fritidsrelaterat resande.
Vi uppskattar att vi halverar de olika nivåerna av vårt sociala umgänge. Om vi exempelvis träffade fyra vänner varje vecka före pandemin träffar vi nu två av dem varje vecka och två av dem varje 37
månad. Och om vi träffade sex vänner varje månad före pandemin träffar vi nu tre vänner varje månad, och tre vänner mer sällan. Överlag resulterar denna beräkning i en minskning i våra sociala
kontakter under pandemin med 40 %.
Trots att vi ökat vår postorder- och e-handel med en stor andel under 2020 utgör online-handel fortfarande en relativt liten del av all detaljhandel. 2019 uppskattades det att cirka 10 % av
detaljhandeln skedde online (se Konsumtionsrapporten 2019). Även en ökning med 50% leder således inte till någon stor påverkan på transporter relaterat till detaljhandeln i stort.
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METOD FÖR ANALYS AV KLIMATPÅVERKAN FRÅN FRITIDSRELATERAT RESANDE
2020
Vilken klimatpåverkan har ett
förändrat fritidsrelaterat resande
under Coronakrisen haft?

För att uppskatta vilken klimatpåverkan Coronakrisen haft på det
fritidsrelaterade resandet under 2020 bryter vi ned den övergripande
frågan i beståndsdelar.
För att förstå vilken klimatpåverkan pandemin haft behöver vi först förstå
hur det fritidsrelaterade resandet påverkats av Coronakrisen.

Hur har det fritidsrelaterade
resandet påverkats av
Coronakrisen?

Fritidsrelaterat resande har som arbetsresandet påverkats av att pandemin
förändrat våra transportpreferenser överlag. Av hälsoskäl kanske fler väljer
att exempelvis undvika trängsel och väljer bilen framför att åka kollektivt.
Pandemin har även påverkat vilka typer av resor vi gör och hur ofta vi gör
dem. Vi har identifiera tre distinkta kategorier av resor1 som pandemin kan
tänkas ha påverkat:
•

Service och inköpsresor – Av hälsoskäl undviker fler individer fysiska
butiker och handla online istället. Detta reducerar antalet transporter för
inköpsärenden.

•

Träffa nära och kära – Restriktionerna under pandemin har inneburit att
vi umgås med varandra fysiskt i mindre utsträckning vilket innebär färre
fritidsresor.

•

Hel- eller flerdagsresor – Reserestriktioner både inom och utanför
Sveriges gränser har inneburit att resor ställts in eller bokats om, vilket
påverkar hur vi reser.

Genom att analysera dessa tre restyper samt våra förändrade
transportpreferenser är det möjligt att beräkna vilken klimatpåverkan ett
förändrat fritidsrelaterat resande under Coronakrisen har haft.
1.

I den initiala kategoriseringen av fritidsresor inkluderar två ytterligare kategorier:
övriga fritidsresor och andra/okända resor. Vi vet mycket lite om dessa resor och
har svårt att avgöra hur de påverkats av pandemin. De kanske är mycket korta resor
som under pandemin ersätts med gång. Eller så är det långa resor som under
pandemin enbart görs med bil. Osäkerheten gör att vi ej inkluderar dem i analysen
då vi ej kan avgöra om pandemin leder till en positiv eller negativ klimatpåverkan

Hur har våra fritidsresvanor
påverkats av Coronakrisen?

Service- och
inköpsresor

Träffa nära och
kära

Hel- eller
flerdagsresor

Transportpreferenser

På grund av hälsoskäl
väljer fler att undvika
butiker och handla
online istället. Detta
minskar fritidsrelaterat
resandet till
exempelvis affärer. Vi
bedömer att detta kan
tänkas ha långsiktig
effekt då en del av
befolkningen kommer
öka hur mycket de
handlar online även
efter pandemin.

Restriktionerna kring
att umgås med vissa
individer och i större
grupper har ändrat
hur mycket vi träffas.
Därigenom påverkas
även hur vi reser till
varandra. Vi tror dock
inte att detta kommer
vara en långsiktig
effekt då vi kommer
ha fortsatt behov av
sociala kontakter efter
krisen.

Reserestriktioner har
gjort att vi i mindre
utsträckning kan resa
till andra
städer/länder. Detta
har påverkat hur vi
väljer att resa på
semester. Vi bedömer
att det kommer ske en
återgång efter krisen
men eventuellt väljer
fler en ”hemester”
som följd av
pandemin.

Coronakrisen har
förändrat hur vi
föredrar att resa.
Rekommendationer
från statligt håll har
exempelvis gjort att
många undvikit
kollektivtrafiken. Vi
bedömer att detta kan
ha långsiktiga effekter
då vissa av hälsoskäl
exempelvis fortsätter
undvika trängsel även
efter pandemin.
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FRITIDSRELATERAT RESANDE MED KOLLEKTIVTRAFIK MINSKAT OCH FLER
FÖREDRAR ATT TA BILEN
Det fritidsrelaterade resandet har påverkats av Coronakrisen då pandemin
förändrat hur vi föredrar att färdas till olika platser.
Före pandemin uppgav cirka 40 % av befolkningen att de huvudsakligen
reste med kollektivtrafik för olika fritidsrelaterade ärenden. Under
pandemin har denna siffra halverats: enbart 20 % väljer att åka kollektivt. Figur 29. Transportpreferenser fritidsrelaterat resande baserat på
Detta är baserat på resultat från en enkätundersökning1 från maj/juni 2020 enkätundersökning.
och styrks i resultat från senare undersökningar2.
Samtidigt som viljan att åka kollektivt minskat föredrar fler och fler att ta
bilen: från 40 % före pandemin till 50 % under pandemin.
Även alternativa transportsätt såsom cykel och gång har ökat under
pandemin.
För att beräkna hur transportpreferenserna sett ut under pandemin som
helhet är det dock problematiskt att enbart ha data från maj. Maj är
troligtvis inte en representativ månad för hela 2020. I den översiktliga
analysen observerade vi att maj var en av de månaderna med lägst trafik
överlag och att så väl kollektiv- och biltrafik ökade under de efterföljande
månaderna. Vi justerar således enkätresultaten baserat på observerade
trafikflöden3 för att skapa en mer trovärdig uppskattning för våra
transportpreferenser en genomsnittsmånad under pandemin. Denna
genomsnittsmånad som presenteras högst upp i figuren är ett mellanläge
mellan preferenserna före och under pandemin.

1.
2.
3.

WSP, (2020), Så påverkas pendlingsvanor av en pandemi
Västtrafik, (2020), Hållplats 2020
Se data som använts för nulägesanalysen.

Genomsnittsmånad
under pandemin

Kollektivtrafik
33%

Kollektivtrafik
21%

maj-20

Bil
44%

Bil
50%

Kollektivtrafik
42%

Före pandemin

CykelPromenad
Övrigt
8%
9%
6%

0%

Cykel
10%

Bil
40%

Promenad Övrigt
12%
7%

Cykel
Promenad
Övrigt
6%
7% 5%

100%

Källa: WSP samt Trafikanalys för beräkning av genomsnitt
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POSTORDER- OCH E-HANDEL HAR ÖKAT KRAFTIGT UNDER PANDEMIN

Under pandemin har postorderhandel och e-handel ökat kraftigt.1 I Figur 31. Detaljhandel butiker: månatlig omsättningsutveckling, fasta priser,
genomsnitt har omsättningen inom dessa typer av inköp varit 20 % högre kalenderkorrigerat. procentuell förändring 2020 jämfört med 2019.
7,0
än under 2019. Även om e-handeln varje år stadigt växer och blir en allt
större del av detaljhandeln har alltså 2020 varit ett år då ökningen varit
2,5
1,8
1,7
1,1
1,0
0,7
exceptionellt stor.
Omsättningen i detaljhandeln i butiker har växt i ungefär samma takt som
tidigare år, men detta drivs troligtvis till stor del av bunkringsbeteende i
mars.2 Vi ser en stor ökning av omsättningen i butiker precis samtidigt som
restriktionerna började sättas in vilket således troligtvis förklaras av att
många köpte lager av varor.

-0,8

Förändring 2020 (%)

-0,9

Referenspunkt 2019

Figur 32. Postorder- och e-handel: månatlig omsättningsutveckling av detalj-

Den ökade andelen av detaljhandel online innebär troligtvis en viss handeln, fasta priser, kalenderkorrigerat. procentuell förändring 2019- 2020.
minskning i personbilstrafiken till varuhus och liknande.3
37,7

Figur 30. Detaljhandelns omsättningsutveckling 2010-18, fasta priser med 2015
som basår (värde 100), kalenderkorrigerat efter näringsgren
+97%

28,2

25,8

30,3

26,6

120,3
90,1

5,3
103
+14%

61,1
2010

2011

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Detaljhandel butiker, varuhus och stormarknader
Postorderhandel och detaljhandel på internet

Källa: SCB

21,0

27,4

7,4

-2,8

2018
Förändring 2020 (%)

Referenspunkt 2019

Källa: SCB
1.
2.
3.

SCB, (2020), Detaljhandelns omsättningsutveckling efter näringsgren, Hämtad 2020-12-17
SCB, (2020), Detaljhandelns omsättningsutveckling efter näringsgren, Hämtad 2020-12-17
Detta har dock troligtvis lett till en ökning av exempelvis kortväga transporter med lastbil istället. Eftersom vi saknar god data på dessa typer av transporter är det dock svårt att säga säkert.
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VI ANTAR ATT VÅRT UMGÄNGE MED VÄNNER OCH FAMILJ MINSKAT UNDER
PANDEMIN MEN DET ÄR SVÅRT ATT VISA MED DATA
Några av de striktaste råden under Coronakrisen har gällt hur och med Figur 33. Sociala relationer med anhörig och vänner före pandemin
vilka vi umgås. Pandemin inleddes med uppmaningar om att ses så få som
Umgänge med nära anhörig
möjligt och undvika att träffa äldre och individer i riskgrupp. Flera av dessa
1
råd och rekommendationer finns kvar även i skrivande stund.
Inget umgänge
28%

Att bedöma hur väl individer hållit sig till dessa regler på en stor skala är
dock mycket svårt. Det finns visserligen exempel på tidningsartiklar2,
svårigheter restaurangnäringen och Telias rörelsedata3 som tyder på att vi
allmänt rör oss mindre i samhället och träffar färre individer. Men ingen av
dessa datakällor utgör en fast datapunkt för att beräkna hur vårt beteende
förändrats.

Umgänge varje
vecka
47%
Umgänge
mindre än varje
vecka
25%

Vi vet därför inte hur vårt beteende när det kommer till att träffa nära och
kära har förändrats under krisen. I beräkningarna kommer vi istället gör
antaganden om att vi reducerat vissa delar av våra sociala kontakter mer
än andra (mindre umgänge med släkten exempelvis).

Umgänge med vänner
Inget umgänge
13%

Vi bedömer dock att de väntade minskningarna i sociala kontakter enbart
är kortsiktiga. Vi bedömer att när pandemin är över kommer våra sociala
kontakter återgå till det normala för majoriteten av befolkningen. Därför
ingår inte förändringar i hur vi umgås med nära och kära i den långsiktiga
scenarioanalysen.

Umgänge
mindre än varje
vecka
24%

Umgänge varje
vecka
63%

Källa: SCB
1.
2.
3.

Folkhälsomyndigheten, (2020), Begränsa ditt umgänge till en mindre krets under storhelgerna. Hämtad 2020-12-17
Aftonbladet, 2020-11-25, ”Har bara träffat pappa en gång sedan i mars”, Hämtad 2020-12-17
Telia,, (2020), TELIA COVID-19 MOBILITETSANALYS: SVENSKARNAS RESANDE: VECKA 49, Hämtad 2020-12-17
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HEL- OCH FLERDAGSRESOR VIA FLYG HAR MINSKAT MED EN TREDJEDEL
UNDER PANDEMIN OCH RESOR VIA ANDRA FÄRDMEDEL HAR MINSKAT NÅGOT
Precis som för tjänsteresor har fritidsrelaterade hel- och flerdagarsresor
minskat under Coronakrisen. Det saknas dock fasta datapunkter även för
denna typ av resande och vi behöver således göra vissa antaganden för
att beräkna utsläppen från dessa reduktioner.

Figur 34. Jämförelse av antal gästnätter på stugbyar, vandrarhem, campings och
privata stugor och lägenheter via förmedling mellan 2019 och 2020.

Genom att vi redan beräknat utsläppsminskningen från inrikes flygresor
totalt och utsläppsminskningen från flygresor i tjänstesyfte är det möjligt
att uppskatta minskningen av inrikes flygresor för fritidsrelaterade
ärenden. Vi antar att inrikes flygresor enbart sker för tjänsteresor eller för
hel- eller flerdagsresor. Vi vet utsläppsminskningen från inrikes flyg (280
tusen ton CO2-ekvivalenter) och från tjänsteresor (220 tusen ton CO2ekvivalenter) så utsläppsreduktionen från hel- och flerdagsresor måste
därför vara 60 tusen ton CO2-ekvivalenter.1 Detta motsvarar en minskning i
antalet resor med 32 % under pandemin.
Under pandemin har vi även observerat en minskning med 7 % i antalet
gästnätter på bland annat stugbyar, vandrarhem och campings.2 Vi
kommer använda denna siffra för att uppskatta minskningen i exempelvis
bil- och tågresor för hel- och flerdagarsresor.

Minskning i
gästnätter på
stugbyar,
vandrarhem etc.
under 2020
7%

Källa: SCB

I denna data finns det dock inte med statistik för hur vi spenderat tid
exempelvis på våra landställen. Detta har troligtvis ökat under pandemin.
Detta resulterar i sin tur att vi troligtvis överskattar minskningen i
utsläppen från hel- och flerdagarsresor något.

1.
2.

Se beräkningar för inrikes flyg i nulägesanalysen samt beräkningarna av tjänsteresor i föregående del.
SCB, (2020), Antal gästnätter, preliminär statistik efter hemland, anläggningstyp och månad, Hämtad 2020-12-14
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FÖR ATT BERÄKNA CORONAKRISENS KLIMATPÅVERKAN UPPSKATTAR VI
FÖRST UTSLÄPPEN FRÅN FRITIDSRELATERAT RESANDE UNDER 2019
Vi uppskattar att det fritidsrelaterade resandet under 2019 gett upphov till
6,7 miljoner ton utsläpp av CO2-ekvivalenter. Av dessa utsläpp är 1,4
miljoner ton från service och inköpsresor, 850 tusen ton är från hel- och
flerdagsresor, 1,2 miljoner ton är från resor för att träffa familj och vänner, 2
miljoner ton är från övriga fritidsresor och cirka 1 miljon ton är från andra
resor eller resor av okänt syfte.

Metod för beräkning av utsläpp från hel- och flerdagsresor2

Metod för beräkning av utsläpp från service- och inköpsresor

Via data från SCB vet vi hur många hel- och flerdagsresor som genomförs
med bil.3 Baserat på data om långväga resande4 uppskattar vi längden på
en genomsnittlig hel- och flerdagsresa med bil och beräknar därefter
utsläppen från dessa resor 2019 med bil till cirka 650 tusen ton CO2ekvivalenter.

Uträkningen av utsläppen från service- och inköpsresor baseras enbart på
utsläppen från samtlig biltrafik och andelen service och inköpsresor från
rapporten Resvanor i Sverige 20191. Från den rapporten framkommer att
cirka 17 % av alla resor med bil är service- och inköpsresor. Där anges även
den genomsnittliga distansen för en sådan resa och vi kan således beräkna
utsläppen för 2019 till 1,4 miljoner ton CO2-ekvivalenter.
Denna metod har även använts för de övriga typerna av resor som vi vet
mycket lite om; övriga fritidsresor och andra eller okända resor. Utsläppen
från övriga fritidsresor uppskattas till totalt cirka 4,1 miljoner ton CO2ekvivalenter. Därefter subtraheras värdena för hel- och flerdagsresor och
resor till familj och vänner då vi bedömer att de är underkategorier till
fritidsresor. Utsläppen från andra eller okända resor beräknas med denna
metod till cirka 1 miljon ton CO2-ekvivalenter.

1.
2.
3.
4.
5.

Genom att vi redan beräknat utsläppsminskningen från inrikes flygresor
totalt och utsläppsminskningen från flygresor i tjänstesyfte är det möjligt
att uppskatta minskningen av inrikes flygresor i fritidsrelaterade ärenden.
Vi uppskattar att utsläppen från hel- och flerdagsresor med flyg till cirka
190 tusen ton CO2-ekvivalenter under 2019.

Metod för beräkning av utsläpp från resor till familj och vänner
Metoden som använts för beräkningen av utsläpp från resor till vänner och
familj är snarlik den som använts för exempelvis service- och inköpsresor.
Den enda skillnaden är att i rapporten Resvanor i Sverige 2019 förekommer
inte en kategori för dessa resor, men det finns i rapporten Perspektiv på
resor och möjligheter att resa5 från året innan.
Vi antar att dessa resor fungerar som en underkategori till fritidsresor (som
finns med i rapporten från 2019) och beräknar baserat på det ut andelen
fritidsresor som är i syfte att hälsa på vänner och familj. Vi uppskattar
utsläppen från dessa resor 2019 till 1,2 miljoner ton CO2-ekvivalenter.

Trafikanalys, 2020, Resvanor i Sverige 2019
Precis som för tjänsteresor antar vi för enkelhetens skull att utsläppen från tåg är försumbara och de ingår således inte i vidare beräkningar.
SCB, (2020), Konsumentundersökning – Svenskars resande, Hämtad 2020-12-17
Vi antar att en hel- eller flerdagsresa med bil är minst 100 km enkel väg, i enlighet med definitionen av långväga resande från Trafikanalys, 2018, Perspektiv på resor och möjligheter att resa.
Trafikanalys, 2018, Perspektiv på resor och möjligheter att resa
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VI UPPSKATTAR ATT UTSLÄPPEN FRÅN GODSTRAFIKEN HAR MINSKAT NÅGOT
OCH FRAMFÖRALLT DRIVS AV MINSKAD TRAFIKVOLYM FÖR LASTBILAR
SAMMANFATTNING
Vi uppskattar att utsläppen från godstrafiken minskat med 2 % under 2020.1 Figur 35. Förändring i utsläpp från godstrafiken under 2020 med uppdelning för
Det motsvarar en minskning med 95 tusen ton CO2-ekvivalenter. Om vilket transportsätt som stått för förändringarna.
minskningen är en effekt av Coronapandemin är dock osäkert. Trafikanalys
uppger att nedgången i godstrafik under första halvåret 2020 är i samma
storleksordning som normala variationer mellan kvartal.2 Det stämmer
också överens med att pandemin främst påverkat rörelsemönstret för
Utsläppsminskning
människor och inte för gods.
från godstrafiken
Resultatet demonstrerar dock vikten av att förändra lastbilstrafiken för att
påverka transportutsläppen. Lastbilstrafiken uppskattas ha minskat med två
% under pandemin. Trots det utgör lastbilstrafikens minskning tre
fjärdedelar av utsläppsminskningen från all godstransport under 2020.
Vi uppskattar att trafikvolymen av godstransporter via järnväg och till sjöss
minskat lika mycket eller mer än godstransporter med lastbil. Men då de
totala utsläppen för dessa färdmedel är betydligt lägre blir den resulterande
utsläppsminskningen mycket mindre.
I analysen antar vi att trafikvolymen för lätta lastbilar förändrats på samma
sätt som för tunga lastbilar. Det beror på att vi saknar data för hur
transporter med lätta lastbilar förändrats under 2020. Lätta lastbilar är en
central del av last mile-transporter, som påverkas av förändringar i e-handel.
Eftersom e-handeln ökat under pandemin3 är det möjligt att trafiken med
lätta lastbilar ökat. Detta skulle innebära att utsläppen från godstransporter
2020 skulle vara större än ovan angivet. Men då data saknas för lätta
lastbilar går det inte att säga säkert. Bristen på data innebär även att det
inte är möjligt att göra en tillfredställande scenarioanalys för godstrafiken.
1.

2.
3.

2020; 2%

Kvarstår
2020:
98%

74%

25%

Källa: Bearbetning av Ramboll.
Not: Vi tar ej hänsyn till godstrafik med inrikes flyg då dessa resor endast utgör 0,04 % av
godstransportarbetet i Sverige (2018). Se Trafikanalys, (2019), Trafikarbete på svenska vägar 1990-2019.

Beräkningen är gjord baserad på förändringen i trafikvolym för olika färdmedel under 2020. För sjöfart och järnväg uppskattar vi att hälften av alla utsläpp (och hälften av utsläppsminskningen)
kommer från godstransporter. För lastbilstrafiken mäts trafikvolym i antalet fordon på svenska vägar. Vanligtvis mäts godstransporter i tonkilometer, men vid denna rapports publicering finns ännu 45
inte statistik på tonkilometer för lastbilar tillgängligt för hela 2020. Statistik från Trafikanalys för första halvåret 2020 tyder dock på utvecklingen av trafikvolym och tonkilometer följt ett liknande
mönster (se Trafikanalys, (2021), Godsflöden under Coronapandemins första halvår). För detaljerad beskrivning av beräkningarna, se nulägesanalysen för respektive färdmedel.
Trafikanalys, (2021), Godsflöden under Coronapandemins första halvår
Postnord, (2020), e-barometern Q3 2020

UTSLÄPPSMINSKNING FRÅN
OSÄKER KÄLLA

Analys av klimatpåverkan från transportsektorn under 2020: Utsläppsminskning från osäker källa

BRISTFÄLLIG DATA FÖR 2020 GÖR ATT VI EJ KAN AVGÖRA VILKEN RESTYP
SOM ÄR KÄLLAN TILL SAMTLIGA UTSLÄPPSMINSKNINGAR
SAMMANFATTNING
För 12 % av den uppskattade utsläppsminskningen under 2020 kan vi inte Figur 36. Andelen av utsläppsminskningarna under Coronakrisen som kan komma
avgöra vilken typ av resor – arbets- eller fritidsrelaterat resande eller antingen från arbets- eller fritidsrelaterat resande eller från godstransporter.
godstransporter – som orsakat reduktionen. Detta motsvarar en
utsläppsminskning på cirka 170 tusen ton CO2-ekvivalenter.
Vi bedömer att det är troligt att dessa utsläppsminskningar är fördelade
mellan fritidsrelaterat resande och godstransporter. Vi gör denna
bedömning då det är dessa beräkningar som bygger på flest antaganden
eller där bristen på data är som störst.
•

•

För fritidsrelaterat resande har vi varit tvungna att göra flera
antaganden för att fånga våra resvanor under pandemin. Dessa
antaganden är osäkra och kan således bidra till att uträkningarna inte
inkluderar samtliga utsläppsminskningar som uppstått inom det
fritidsrelaterade resandet under pandemin.
Data saknas för lätta lastbilar. Vi har antagit att trafikvolymen för lätta
lastbilar följt en liknande trend som för tunga lastbilar. Men skulle
exempelvis trafiken för lätta lastbilar minskat kraftigt under 2020 kan
det utgöra en del av förklaringen till de obestämda utsläppen.

•

Vi har inte heller utsläppsdata för godstrafik för sjöfart och järnväg
specifikt utan enbart respektive total. Detta introducerar också
osäkerheter i beräkningarna.

•

Vi räknar inte heller med godstransport via flyg – något som också skulle
kunna vara en del av de reducerade utsläppen.

Arbetsresor
67%

Osäker källa
12%

Godstransport
7%

Fritidsresande
14%

Källa: Bearbetning av Ramboll.
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Scenarioanalys av Coronakrisens långsiktiga klimatpåverkan på transportsektorn

VI GÖR EN SCENARIOANALYS I TRE DELAR FÖR ATT BESKRIVA DE
POTENTIELLA LÅNGSIKTIGA EFFEKTERNA AV CORONAKRISEN
INLEDNING
Inom ramen för nulägesanalysen har vi observerat och kategoriserat
de förändringar inom arbetsrelaterade resor, det fritidsrelaterade
resandet och godstrafiken som vi bedömer troligast att ha långsiktiga
effekter.
Vi vet dock inte hur dessa förändringar kommer utvecklas efter
pandemins slut. För att på bästa sätt fånga alla de möjliga
utvecklingarna som kan ske genomför vi en scenarioanalys för
respektive typ av resor.
I varje scenario kombineras olika utfall för de variabler som bedömts
som avgörande för utvecklingen i respektive typ av resa.

Del 3: Scenarioanalys av långsiktig klimatpåverkan
på transportsektorn: Efter Coronakrisen
4. Scenarioanalys
Persontrafik
Arbetsresor

Godstrafik

Fritidsresor

Klimatpåverkan bedöms därefter för varje scenario. Bedömningen
görs baserat på förändringar i
•

Hur mycket vi reser

•

Hur vi reser

Varje scenario innebär olika utfall för hur mycket vi reser och på vilket
sätt vi reser. Och genom att kombinera olika utfall tar vi fram flera
olika scenarion med olika klimatpåverkan och olika resulterande
policyimplikationer.
I nästa del presenteras scenarioanalysen för arbetsrelaterade resor,
följt av analyserna av fritidsrelaterade resor och godstrafik.
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DE MEST TROLIGA SCENARIONA FÖR PERSONTRAFIK INNEBÄR EN LÅNGSIKTIG
MINSKNING AV TOTALA TRANSPORTUTSLÄPPEN MED 1,3%
SAMMANFATTNING
Vår bedömning av de mest troliga scenarierna för arbets- och
fritidsrelaterat resande (persontrafik) innebär en långsiktig minskning av
Sveriges territoriella utsläpp från inrikes transporter med 1,3 %. Utsläppen
skulle då framöver vara 1,3 % lägre än om Coronakrisen inte skulle ha
inträffat. En minskning med 1,3 % från 2019 års utsläpp motsvarar 200
tusen ton CO2-ekvivalenter. Det är lika mycket som den genomsnittliga
utsläppsminskningen varje år för personbilar de senaste tio åren.
I scenarioanalysen presenteras tre olika scenarier för arbets- och
fritidsrelaterat resande. Scenario A motsvarar de utfall som bedömts som
mest troliga att inträffa.1 Bedömningen av hur troligt ett utfall är har gjorts
baserat på observerade trafikvolymer under perioder med minskade
restriktioner och i samråd med experter inom trafikområdet. Eftersom
scenarierna är framåtblickande är möjligheterna att kvalitetssäkra dem
begränsade och resultaten ska tolkas med försiktighet.
Scenario A för arbetsrelaterat resande innebär en utsläppsminskning på
260 tusen ton CO2-ekvivalenter (1,6 %). Minskningen beror på minskat
arbetspendlande och färre tjänsteresor. Scenario A för fritidsresor innebär
en utsläppsökning på 50 tusen ton CO2-ekvivalenter (0,3 %). Vi bedömer
att pandemin kommer öka bilanvändandet vid fritidsrelaterade ärenden.
Det raderar ut utsläppsminskningen tack vare färre fritidsrelaterade resor.

Figur 37. Coronakrisens långsiktiga effekt på utsläppen från arbets- och
fritidsrelaterat resande i det mest troliga scenariot.

Ökade utsläpp från ökad
bilanvändning för
fritidsresor
+0,3%
Utsläpp som ej
påverkas av
Coronakrisen;
98,7%

Minskade utsläpp från
reducerat arbetsresande
-1,6%

Källa: Bearbetning av Ramboll.

Ingen scenarioanalys har gjorts av godstrafik dels på grund bristfälliga
data och dels på grund av att de data som finns tyder på att de kortsiktiga
effekterna på godstrafiken varit små.
1.

I Scenario B återgår samtliga resvanor till nivåerna före pandemin. I Scenario C kvarstår resvanorna som bedöms förändras på lång sikt på de nivåer som observerats under pandemin.
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SMÅ LÅNGSIKTIGA EFFEKTER VISAR PÅ VIKTEN AV FORTSATT ARBETE FÖR
ATT NÅ TRANSPORTSEKTORNS KLIMATMÅL
SAMMANFATTNING
De
tre
analyserade
scenarierna
innebär
alla
långsiktiga
utsläppsminskningar som är betydligt lägre än den uppskattade
minskningen på 9 % för 2020. Det beror på att vi bedömer att efter
Coronakrisen kommer människor till stor del återgå till de beteenden som
observerades före pandemin.
Scenario B som innebär en total återgång till våra beteenden före
Coronakrisen skulle inte medföra några långsiktiga förändringar i
utsläppen.
Scenario
C
som
innebär
att
de
långsiktiga
beteendeförändringarna blir större, det vill säga mer lika våra beteenden
under pandemin, skulle innebära en långsiktig minskning i utsläppen med
0,5 %. Trots att beteendeförändringarna är större i Scenario C än i A, blir
effekten på utsläppen mindre. Det beror på att en stor del av det ökade
bilåkandet som noterats under 2020 lever kvar i Scenario C.

Figur 38. Uppskattade långsiktiga utsläppsförändringar i respektive scenario.
Förändring
-9%
jämfört
-10%
med 2019

År

-1,3% -0,5% 0%

2020

Scenario

+10%

2019
Scen A

Scen B
Scen C

Källa: Bearbetning av Ramboll.

Resultaten tydliggör att även till synes stora beteendeförändringar leder till
relativt små effekter på transportsektorns utsläpp, åtminstone om de inte
bibehålls på lång sikt. Det visar att det fortsatt krävs omfattande åtgärder
för att nå transportsektorns klimatmål.
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I DET MEST TROLIGA SCENARIOT MINSKAR UTSLÄPPEN FRÅN
ARBETSRELATERAT RESANDE MED 6 %
SAMMANFATTNING
Vi bedömer att det mest troliga scenariot för arbetsrelaterat resande
innebär en minskning på lång sikt av de totala utsläppen från dessa
resor med 6 %. Minskningen motsvarar cirka 260 tusen ton CO2ekvivalenter av 2019 års utsläpp från arbetsrelaterade resor. Det
innebär att vi bedömer att det mest troliga scenariot innebär att
utsläppen från arbetsresor i genomsnitt kommer vara 6 % lägre än
om Coronakrisen inte inträffat.

Figur 39. Coronakrisens långsiktiga effekt på utsläppen från arbetsrelaterat
resande i det mest troliga scenariot.
Utsläppsminskning av
arbetsrelaterade resor
som följd av
Coronakrisen
6%

Scenarioanalysen baseras på en kombination av möjliga utfall i tre
olika variabler: hemarbete, transportpreferenser och tjänsteresor.
Scenario A är den kombination av utfall som i samtliga tre variabler
bedömts som det mest troliga. Vi uppskattar att som följd av
pandemin kommer en andel av de som arbetar hemma under
pandemin fortsätta med det även efter krisen, en liten del av
befolkningen kommer välja att arbetspendla med andra färdmedel än
kollektivtrafik och betydligt färre tjänsteresor kommer genomföras.
Scenario A för arbetsrelaterat resande innebär en minskning av
utsläppen till följd av reduktionen i arbetspendlingen och
tjänsteresandet. Bytet från kollektivtrafik till bil innebär dock även en
ökning i utsläppen. Nettoeffekten av dessa två innebär en total
utsläppsminskning.

Utsläpp från
arbetsrelaterade
resor som inte
påverkas på lång
sikt av
Corornakrisen
94%

Källa: Bearbetning av Ramboll.

Scenario A
Hemarbete

Transportpreferenser

Tjänsteresor

Utfall 3

Utfall 2

Utfall 4

En miljon svenskar arbetar
hemma två dagar mer per
vecka än före pandemin

Kollektivt: -2%,
Bil: +1%
Cykel: +0,5%,
Gång: +0,5%,

40% färre, enligt:
Flygresor: -46%,
Bil: -24%,
Tåg: -37%
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SCENARIOANALYSEN BYGGS UPP AV TRE VARIABLER SOM BEDÖMS SOM
AVGÖRANDE FÖR VÅRA ARBETSRELATERADE RESVANOR
Varje Scenario definieras utifrån utfall i tre variabler:
•

Andel hemarbete

•

Förändringar i transportpreferenser

•

Andel tjänsteresor

De tre variablerna har valts då de bedöms som de tre viktigaste
påverkande faktorerna som avgör hur mycket och på vilket sätt vi reser i
arbetet.

Scenario
Hemarbete
• Mäts genom: hur stor andel av en arbetsvecka som spenderas på
kontoret bland de en av fem som ibland arbetar hemma

Transportpreferenser

•

Andelen hemarbete bestämmer hur ofta vi reser från vårt hem till vårt
arbete

• Mäts genom: fördelning av föredragna transportsätt för
arbetspendling.

•

Våra transportpreferenser bestämmer på vilket sätt vi väljer att resa
från vårt hem till vårt arbete.

Tjänsteresor

•

Andelen tjänsteresor bestämmer hur mycket vi reser inom ramen för
vårt arbete.

• Mäts genom: hur stor andel av tjänsteresor som genomförs jämfört
med före pandemin.

Vi vet dock inte hur dessa tre variabler kommer att utvecklas efter
pandemin. Men baserat på hur utvecklingen av respektive variabel sett ut
under pandemin är det möjligt att ställa upp potentiella utfall.
Två av utfallen för respektive variabel representerar en fullständig återgång
– vårt arbetsrelaterade resande återgår helt och hållet till hur vårt
beteende såg ut före pandemin – och ingen återgång – vårt
arbetsrelaterade resande stannar på de nivåer som vi observerar i
dagsläget.

De fyra övriga utfallen representerar en delvis återgång till nivåerna före
pandemin. Nivån på återgången har tagits fram baserat på hur stora
förändringar i beteende observerats och väntas observeras.
Utsläppen som varje enskilt utfall innebär kan kvantifieras.
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VARJE SCENARIO BYGGS UPP AV EN KOMBINATION AV UTFALL OCH
RESULTERAR I OLIKA POLICYIMPLIKATIONER
Varje Scenario konstrueras därefter utifrån en kombination av utfall i de tre
variablerna.

Exempel: Scenario X

Scenario X är ett hypotetiskt scenario tänkt att exemplifiera metoden. I
detta exempel representerar Scenario X ett förslag på en kombinationen
av möjliga utfall från respektive variabel.

Hemarbete

Transportpreferenser

Tjänsteresor

Utfall 2

Utfall 1

Utfall 4

Eftersom samtliga utfalls utsläpp har kvantifierats kan kombinationen av
de tre räknas ihop. Detta innebär att klimatpåverkan i Scenario X kan ges
ett mätbart värde.

En miljon svenskar
arbetar hemma två dagar
mer per vecka än före
pandemin

Transportmix som före
pandemin

40% färre tjänsteresor,
fördelat enligt:
Flygresor: -46%,
Bil: -24%,
Tåg: -37%

Scenario A innebär även specifika policyimplikationer. Utfallen i
kombination innebär att vi reser mindre till arbetet än före pandemin, att vi
reser till våra arbeten på samma sätt som före pandemin samt att vi reser
mindre i vårt arbete.
Eftersom vi reser mindre till arbete (men på samma sätt som innan)
minskar exempelvis kapacitetsbehoven på kollektivtrafiken något. Således
skulle detta utfall kunna motivera en minskning i avgångar i
kollektivtrafiken i vissa regioner då behovet av arbetstransporter minskar.
Eftersom vi genomför färre tjänsteresor än före pandemin minskar
behovet av större infrastrukturer som syftar till att förbättra
inrikesresandet. Exempelvis minskar behovet av lokala flygplatser vilket
skulle kunna motivera nedläggning eller kapacitetsminskningar på särskilt
berörda flygplatser.

Eftersom vi reser på samma sätt som innan behöver styrmedel vars mål är
att minska klimatpåverkan i hur vi reser inte ändras som följd av
Coronapandemin. Målet är att minska bilresandet, öka kollektivtrafikens
användning samt den alternativa pendlingen via gång och cykel. Detta var
målet innan och pandemin bedöms inte långsiktigt påverka vår inställning
kring hur vi reser. Således är ingen förändring nödvändig som följd av
pandemin.
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VARIABEL 1: ANDELEN HEMARBETE EFTER CORONAKRISEN

Scenariona baseras på utfall av tre variabler. Den första av dessa variabler
är Hemarbete. Hemarbete mäts genom hur stor andel av en arbetsvecka
som spenderas på kontoret bland de som ibland arbetar hemma.
Utfallen innebär inte att samtliga svenskar arbetar hemma ett visst antal
dagar i veckan. Utfallen är istället baserade på de svenskar som uppgett
sig kunna tänka sig arbeta hemma efter pandemin.
Från nulägesanalysen vet vi att en miljon svenskar uppger att de är villiga
att arbeta hemifrån.1 Scenariona baseras därför på dessa en miljon
svenskar.
Beräkningen av klimatpåverkan i varje utfall i detta scenario baseras på
följande:
•

Cirka fem miljoner svenskar reser till sitt arbete varje dag.
Arbetspendlingen från dessa ger upphov till utsläpp om 2,8 miljoner
ton CO2-ekvivalenter per år.

•

En miljon av dessa svenskar kan tänka sig arbeta hemma efter
pandemin. Förenklat går det att säga att dessa en miljon svenskar
bidrar till en femtedel av de arbetspendlingsrelaterade utsläppen, 610
000 ton CO2-ekvivalenter per år.2

1.
2.

Hemarbete
• Mäts genom: hur stor andel av en arbetsvecka som spenderas på
kontoret bland de en av fem som ibland arbetar hemma
Utfall 1

Utfall 2

Utfall 3

Utfall 4

Utfall 5

Utfall 6

Hemarbete i
samma
utsträckning
som före
pandemin

Hemarbete en
dag mer per
vecka än före
pandemin

Hemarbete två
dagar mer per
vecka än före
pandemin

Hemarbete tre
dagar mer per
vecka än före
pandemi

Hemarbete
fyra dagar mer
per vecka än
före pandemi

Hemarbete i
samma
utsträckning
som under
pandemin

Exempel Utfall 2: En miljon svenskar arbetar hemma en dag extra i veckan
jämfört med före pandemin. I genomsnitt räknar vi då med att de minskar
sin arbetspendling med 20 %. Utsläppsminskningen som detta innebär
kan då beräknas genom 2,8 miljoner ton CO2-ekvivalenter * 0,2 * 0,2 = 2,8 *
0,04. Utfall 2 innebär alltså att utsläppen per dag från arbetspendling
minskar med fyra %, cirka 122 000 ton CO2-ekvivalenter.

Baserat på resultaten från: Netigate, (2020), Working from home: Survey results on the new normal, Hämtad 2020-12-14
Detta stämmer inte helt, dessa en miljon svenskar är troligtvis inte representativa av alla arbetare – de har kontorsjobb och de är förmodligen i oproportionerligt hög andel koncentrerade till städer56
och kan således använda mer utsläppssnåla transportsätt såsom tunnelbana och spårvagn. Det är således troligt att dessa uträkningar överskattar utsläppsminskningarna i respektive scenario.
Eftersom vi saknar konkret data för att justera beräkningarna är det dock svårt att avgöra exakt hur stor denna överskattning är.
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VARIABEL 2: TRANSPORTPREFERENSER FÖR ARBETSRELATERAT RESANDE
EFTER CORONAKRISEN
Scenariona baseras på utfall av tre variabler. Den andra av dessa variabler
är Transportpreferenser. Transportpreferenser mäts genom fördelningen
av transportsätt som används för arbetspendling.
Vi kallar hädanefter fördelningen av föredragna transportsätt för
transportmix. Transportmixen utgörs av kollektivtrafik, bil, cykel, gång och
övrigt (exempelvis elsparkcyklar). I våra beräkningar tar vi enbart hänsyn
till kollektivtrafik och bil då vi antar att all annan form av arbetspendling
leder till försumbara utsläpp.
Baserat på nulägesanalysen har vi uppskattat våra transportpreferenser
före pandemin.
I nulägesanalysen beskrivs även enkätundersökningen där svarande
uppger hur de pendlat under pandemin samt uppskatta hur de kommer
välja att arbetspendla efter pandemin. Baserat på svaren samt
observerade
resmönster
konstruerade
vi
i
nulägesanalysen
transportpreferenser för en genomsnittsmånad under pandemin. Vi
använder denna genomsnittspreferens som utgångspunkt och konstruerar
utfallen utifrån dessa preferenser.
Genom att vi vet hur utsläppen såg ut före pandemin kan vi uppskatta hur
de skiljer sig åt i respektive utfall.
Exempel Utfall 4: I Utfall 4 ökar bilpendlingen medan kollektivtrafikresandet minskar. Detta gör utsläppen 280 000 ton CO2-ekvivalenter (10
%) större per år jämfört med transportmixen före pandemin.

Transportpreferenser
• Mäts genom: fördelning av föredragna transportsätt för
arbetspendling.
Utfall 1

Utfall 2

Utfall 3

Utfall 4

Utfall 5

Utfall 6

Transportmix
som före
pandemin

Kollektivt: -2%,
Bil: +1%
Cykel: +0,3%,
Gång: +0,3%,
Övrigt: +0,3%.

Kollektivt: -4%,
Bil: +2%,
Cykel: +0,7%,
Gång: +0,5%,
Övrigt: +0,7%.

Kollektivt: -6%,
Bil: +3%,
Cykel:+1%,
Gång:+0,8%,
Övrigt: +1%.

Kollektivt: -8%,
Bil: +4%,
Cykel: +1,4%,
Gång: +1%,
Övrigt: +1,4%.

Kollektivt: -9%,
Bil: +5%,
Cykel:+1,7%,
Gång: 1,3%,
Övrigt:+1,7%.

Figur 40. Transportpreferenser arbetspendling baserat på enkätundersökning.
Genomsnittsmånad
under pandemin

maj-20

Före pandemin

Kollektivtrafik
25%

Cykel Promenad Övrigt
10%
10%
11%

Bil
32%

Kollektivtrafik
38%

Cykel
13%

Bil
35%

Kollektivtrafik
47%

0%
Källa: WSP samt Trafikanalys för beräkning av genomsnitt

Bil
27%

Promenad
12%

Övrigt
15%

Övrigt
CykelPromenad
8%
9%
9%

100%
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VARIABEL 3: TJÄNSTERESOR EFTER CORONAKRISEN

Scenariona baseras på utfall av tre variabler. Den tredje av dessa variabler
är Tjänsteresor. Tjänsteresor mäts genom andelen tjänsteresor som väntas
återgå till nivåerna före Coronapandemin.
Från nulägesanalysen vet vi att utsläpp från tjänsteresor gav upphov till
utsläpp om cirka 420 tusen ton CO2-ekvivalenter, 140 tusen ton från resor
med bil och 280 tusen ton från tjänsteresor med flyg.
Från nulägesanalysen vet vi att på myndigheter där tre av fyra anställda
reste i tjänsten före pandemin ha resandet minskat med 97 %. Baserat på
detta samt observerade trafikmönster under pandemin konstruerar vi (på
liknande sätt som för transportpreferenserna) ett mått för den
genomsnittliga nedgången i tjänsteresor under pandemin. Vi uppskattar
genom denna beräkning att det under pandemin genomförts 60 % färre
tjänsteresor jämfört med före pandemin.
Vi kan då även beräkna hur fördelningen av denna trafikreduktion påverkat
de olika transportsätten.

Tjänsteresor
• Mäts genom: hur stor andel av tjänsteresor som genomförs jämfört
med före pandemin.
Utfall 1

Utfall 2

Utfall 3

Utfall 4

Utfall 5

Utfall 6

Tjänsteresor
som före
pandemin

20% färre,
enligt:
Flygresor: -15%,
Bil: -9%,
Tåg: -12%.

30% färre,
enligt:
Flygresor: -31%,
Bil: -17%,
Tåg: -24%.

40% färre,
enligt:
Flygresor: 46%,
Bil: -24%,
Tåg: -37%

50% färre,
enligt:
Flygresor: 62%,
Bil: -34%,
Tåg: -49%.

60% färre
enligt:
Flygresor: 77%,
Bil: -43%,
Tåg: -61%.

Exempel Utfall 4: I Utfall 4 återgår tre av fem tjänsteresor till att
genomföras precis som före pandemin och att tjänsteresor med flyg
minskar med 46 %, med bil 24 % och med tåg 37 %. Utsläppsminskningen
som detta innebär beräknas till 170 000 ton CO2 per år.

Genom att vi vet grundnivåerna för utsläppen för respektive transportsätt
kan vi då beräkna utsläppen i respektive utfall.
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SCENARIO A: DET MEST TROLIGA SCENARIOT – MINSKNING MED 6%

Varje Scenario konstrueras utifrån en kombination av utfall i de tre
variablerna. Kombinationen av utfall baseras på olika kriterier. För detta
scenario har utfallen valts ut baserat på graden av trovärdighet.

Scenario A: Det mest troliga scenariot

Vi bedömer att det mest troliga scenariot för Hemarbetet är en stor, men
ej fullständig, återgång till kontorsarbete bland de svenskar som kan tänka
sig fortsätta arbeta hemma. Det baseras på att en stor andel svenskar
uppger att de skulle vilja arbeta hemifrån även efter pandemin. Vi
bedömer således att det mest troliga utfallet är Utfall 3.
Vi bedömer att det mest troliga scenariot för Transportpreferenser är en
stor, men ej fullständig, återgång till de föredragna transportsätten för
arbetspendling före pandemin. Redan under september såg vi att vissa
transportsätt såsom biltrafiken börjat återgå till nivåerna före pandemin.
Detta tyder på att de stora skillnaderna som observerats under delar av
året inte är troliga att vara långsiktiga. Vi tror dock att en liten andel av
arbetspendlarna kommer byta transportsätt. Exempelvis som följd av
högre prioritering av hälsoaspekter i arbetspendlingen. Vi bedömer
således att det mest troliga utfallet är Utfall 2.
Vi bedömer att det mest troliga scenariot för Tjänsteresor är en viss, men
ej fullständig, återgång till de mängden tjänsteresor före pandemin.
Minskningen av antalet tjänsteresor har varit drastisk under pandemin. Men
troligtvis kommer exempelvis konferenser och liknande aktiviteter
återkomma i någon utsträckning efter pandemin. En viss återgång är
således trolig, men inte i samma utsträckning som för de andra
variablerna. Vi bedömer således att det mest troliga utfallet är Utfall 4.

Hemarbete

Transportpreferenser

Tjänsteresor

Utfall 3

Utfall 2

Utfall 4

En miljon svenskar arbetar
hemma två dagar mer per
vecka än före pandemin

Kollektivt: -2%,
Bil: +1%
Cykel: +0,5%,
Gång: +0,5%,
Övrigt: +0%.

40% färre, enligt:
Flygresor: -46%,
Bil: -24%,
Tåg: -37%

Resultat och policyimplikationer
Resultatet av dessa tre utfall utgör Scenario A. Vi bedömer att utsläppen
Scenario A innebär en utsläppsminskning med 260 tusen ton CO2,
motsvarande cirka 6 % av alla arbetsrelaterade transportutsläpp.
•

Det ökade hemarbetet leder till en utsläppsminskning på 240 tusen
ton CO2. De förändrade transportpreferenserna leder till en
utsläppsökning på 90 tusen ton CO2. De färre tjänsteresorna leder till
utsläppsminskningar på 110 tusen ton CO2.

En policyimplikation från Scenario A skulle vara en relativt stor minskning i
antalet passagerare på inrikesflyg. En halvering av mängden tjänsteresor
med flyg skulle innebära att antalet svenska passagerare på inrikesflyg
skulle minska med en tredjedel. Detta innebär i sin tur att antalet avgångar
bör ses över. Det innebär även att vissa mindre flygplatser kommer få det
svårare att gå runt då behovet av dem bör minska.
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SCENARIO B: FULLSTÄNDIG ÅTERGÅNG – INGEN FÖRÄNDRING

Detta scenario är ett extremfall där samtliga tre variabler återgår fullständigt
till nivåerna observerade före Coronakrisen.
Detta innebär helt enkelt att våra arbetsvanor och vårt arbetsrelaterade
resande återgår till nivåerna före pandemin. Utsläppen kommer i detta
scenario vara oförändrade jämfört med utsläppen före pandemin.
Resultat och policyimplikationer
Det finns få specifika policyimplikationer från Scenario B. De implikationer
som finns är att policys ej bör förändras som följd av krisen jämfört med hur
de såg ut före pandemin. Det kan såklart finnas andra anledningar att
justera policys men i detta scenario beror dessa justeringar inte på något
som orsakats av Coronakrisen.

Scenario B: Fullständig återgång
Hemarbete

Transportpreferenser

Tjänsteresor

Utfall 1

Utfall 1

Utfall 1

Hemarbete i samma
utsträckning som före
pandemin

Transportmix som före
pandemin

Tjänsteresor som före
pandemin

En viktig lärdom från en situation då detta scenario blir verklighet är att det
är mycket svårt att på lång sikt påverka individers arbetsvanor och
arbetsrelaterade resande. Detta skulle kunna motivera att exempelvis
ekonomiska incitament för att påverka beteenden bör nyttjas i större
utsträckning. Detta eftersom andra incitament såsom hälsoskäl tydligen inte
haft en långsiktig effekt på hur vi väljer att resa till och inom våra arbeten.
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SCENARIO C: INGEN ÅTERGÅNG – MINSKNING MED 10%

Detta scenario är ett extremfall där samtliga tre variabler stannar på
nivåerna observerade under Coronakrisen.

Scenario C: Ingen återgång

Detta utfall innebär att de cirka en miljon svenskar som kan och vill arbeta
hemma kommer göra det i samma utsträckning som under pandemin. Det
innebär även att individer kommer undvika kollektivtrafik i samma
utsträckning som vi beräknar att de gjort under pandemin.
Tjänsteresandet kommer även det stanna på de nivåer som vi beräknar
varit genomsnittsnivåerna under 2020.
Resultat och policyimplikationer
Vi bedömer att utsläppen i Scenario C innebär en utsläppsminskning med
430 tusen ton CO2, motsvarande cirka 10 % av alla arbetsrelaterade
transportutsläpp.
•

Det ökade hemarbetet leder till en utsläppsminskning på 610 tusen ton
CO2. De förändrade transportpreferenserna leder till en utsläppsökning
på 460 tusen ton CO2. De färre tjänsteresorna leder till
utsläppsminskningar på 280 tusen ton CO2.

Att utsläppsreduktionen är mindre än vi observerat under pandemin beror
av två anledningar:
•

Under pandemin minskade utsläppen till följd av ökad arbetslöshet,
vilket vi ej räknar med att se på lång sikt.

•

Hemarbete

Transportpreferenser

Tjänsteresor

Utfall 6

Utfall 6

Utfall 6

En miljon svenskar arbetar
hemma i samma
utsträckning som under
pandemin

Kollektivt: -9%,
Bil: +5%,
Cykel:+2,
Gång: 1%,
Övrigt:+2%.

60% färre enligt:
Flygresor: -77%,
Bil: -43%,
Tåg: -61%.

Vi uppskattar att cirka 600 000 svenskar som under pandemin
arbetat hemma inte kommer göra det på lång sikt. De har tvingats att
göra det under pandemin men kommer så fort det är möjligt återgå till
arbete som vanligt.

En viktig policyimplikation från ett scenario där det inte sker någon
återgång är att antalet resenärer kommer att minska. Dels kommer många
färre välja att åka in till sina arbeten överlag och dels kommer de som åker
in välja att använda alternativa färdsätt. Resultatet kommer vara en
nedgång i antalet passagerare i rusningstrafiken i kollektivtrafiken vilket
kan innebära att antalet avgångar eller planer på expansioner bör ses över.
En annan viktig implikation är densamma som för Scenario A: färre
passagerare på inrikesflyg och därigenom ett minskat behov av så väl
flygningar som regionala flygplatser.
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I DET MEST TROLIGA SCENARIOT ÖKAR UTSLÄPPEN FRÅN FRITIDSRELATERAT
RESANDE MED 0,8 %
SAMMANFATTNING
Vi bedömer att det mest troliga scenarierna för fritidsrelaterat
resande innebär en ökning av de totala utsläppen från dessa resor
med 0,8 %, en ökning motsvarande cirka 50 tusen ton CO2ekvivalenter av 2019 års utsläpp från fritidsresor. Det betyder att
utsläppen från fritidsresor framöver skulle bli 0,8 % högre än om
Coronakrisen inte inträffat.
Scenarioanalysen baseras på en kombination av möjliga utfall i tre
olika variabler: service och inköp, transportpreferenser och hel- och
flerdagsresor. Scenario A är den kombination av utfall som i samtliga
tre variabler bedömts som det mest troliga. Vi uppskattar att som
följd av pandemin kommer en liten andel service- och inköpsresor
ersättas med e-handel, en liten del av befolkningen kommer välja att
genomföra sina fritidsresor med andra färdmedel än kollektivtrafik
och något färre hel- och flerdagsresor kommer genomföras.
Scenario A för fritidsrelaterat resande innebär en minskning av
utsläppen till följd av reduktionen i service- och inköpsresor och heloch flerdagsresor. Denna reduktion vägs upp av att fler väljer att ta
bilen och nettoeffekten innebär en ökning av utsläppen.

Figur 41. Coronakrisens långsiktiga effekt på utsläppen från fritidsrelaterat resande
i det mest troliga scenariot.
Utsläppsökning
från
frtidsrelaterade
resor som följd av
Coronakrisen
+1%

Utsläpp från
fritidsrelaterade
resor som inte
påverkas på lång
sikt av
Corornakrisen

Källa: Bearbetning av Ramboll.

Scenario A
Service och inköp

Transportpreferenser

Utfall 4

Utfall 2

Utfall 2

2% färre service- och
inköpsresor

Kollektivt: -2%,
Bil: +1%
Cykel: +0,5%,
Gång: +0,5%,

3% färre, enligt:
Flygresor: -6%,
Bil: -1%,
Övrigt: -1%.

Hel- och flerdagsresor
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SCENARIOANALYSEN BYGGS UPP AV TRE VARIABLER SOM BEDÖMS SOM
AVGÖRANDE FÖR VÅRT FRITIDSRELATERADE RESANDE
Varje Scenario definieras utifrån utfall i tre variabler:
•

Andel resor i service- och tjänstesyfte

•

Förändringar i transportpreferenser

•

Andel hel- och flerdagsresor

De tre variablerna har valts då vi bedömer att de är de tre viktigaste
påverkande faktorerna som avgör hur utsläppen från vårt fritidsrelaterade
resande utvecklas
•

Andelen inköpsresor är en avgörande faktor för att bedöma hur ofta vi
reser.

•

Våra transportpreferenser bestämmer på vilket sätt vi väljer att resa.

•

Andelen hel- och flerdagsresor bestämmer hur många längre resor vi
väljer att göra.

Vi vet dock inte hur dessa tre variabler kommer att utvecklas efter
pandemin. Men baserat på hur utvecklingen av respektive variabel sett ut
under pandemin är det möjligt att ställa upp potentiella utfall.
Ett av utfallen för respektive variabel representerar en fullständig återgång,
dvs. att vårt resande återgår helt och håller återgår till hur vårt beteende
såg ut före pandemin. Ett annat av utfallen representerar ingen återgång,
dvs. att vårt resande stannar på de nivåer som vi observerar i dagsläget.

Scenario
Resepreferenser - Service och inköp
• Mäts genom: hur många färre resor som görs i service- och
inköpssyfte.

Transportpreferenser
• Mäts genom: fördelning av föredragna transportsätt för
fritidsrelaterat resande.

Hel- och flerdagsresor
• Mäts genom: hur stor andel och med vilket färdmedel hel- och
flerdagsresor som genomförs jämfört med före pandemin.
De fyra övriga utfallen ligger mittemellan och representerar en delvis
återgång till nivåerna före pandemin. Nivån på återgången har tagits fram
baserat på hur stora förändringar i beteende observerats och väntas
observeras.
Utsläppen som varje enskilt utfall innebär kan kvantifieras.
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VARIABEL 1: ANDELEN SERVICE- OCH INKÖPSRESOR EFTER CORONAKRISEN

Scenariona baseras på utfall av tre variabler. Den första av dessa variabler
är resepreferenser för service- och inköpsresor. Detta mäts genom hur stor
andel av dessa resor som genomförs jämfört med före pandemin.
Från nulägesanalysen vet vi att antalet service- och inköpsresor minskat
med cirka 3 % under pandemin.
Vi antar att de möjliga utfallen representerar en gradvis återgång till
antalet service- och inköpsresor som före pandemin.
Genom att vi vet hur utsläppen såg ut före och under pandemin kan vi
uppskatta hur utsläppen skiljer sig åt i respektive utfall.

Resepreferenser - Service och inköp
• Mäts genom: hur många färre resor som görs i service- och
inköpssyfte.
Utfall 1
Service- och
inköpsresor
som före
pandemin

Utfall 2

0,5% färre

Utfall 3

1% färre

Utfall 4

2% färre

Utfall 5

Utfall 6

2,5% färre

Service- och
inköpsresor
som under
pandemin: 3%
färre

Exempel Utfall 3: En % färre service- och inköpsresor genomförs jämfört
med före pandemin. Utsläppsminskningen som detta innebär beräknas då
till cirka 17 000 ton CO2-ekvivalenter. Utsläppsminskningen är uppskattad
givet att allt annat som skulle kunna påverka transportsektorns utsläpp är
oförändrat.
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VARIABEL 2: TRANSPORTPREFERENSER FÖR FRITIDSRELATERAT RESANDE
EFTER CORONAKRISEN
Den andra av variablerna är Transportpreferenser. Transportpreferenser
mäts genom fördelningen av transportsätt som används för fritidsrelaterat
resande.
Baserat på nulägesanalysen har vi uppskattat transportpreferenserna före
pandemin.

Transportpreferenser
• Mäts genom: fördelning av föredragna transportsätt för
fritidsrelaterat resande.
Utfall 1

Utfall 2

Utfall 3

Utfall 4

Utfall 5

Utfall 6

I nulägesanalysen beskrivs även enkätundersökningen där svarande uppger
Kollektivt: -2%,
Kollektivt: -4%,
Kollektivt: -5%,
Kollektivt: -7%,
hur de rest under pandemin samt uppskatta hur de kommer välja att resa
Bil: +1%
Bil: +2%,
Bil: +2,6%,
Bil: +3,4%,
Transportmix
Cykel: +0,3%,
Cykel: +0,7%,
Cykel::+1%,
Cykel: +1,4%,
som före
efter pandemin. Baserat på svaren samt observerade resmönster
Gång: +0,4%,
Gång: +0,9%
Gång:+1,3%,
Gång:+1,7%,
pandemin
konstruerade vi i nulägesanalysen transportpreferenser för en
Övrigt: +0,2%.
Övrigt: +0,3%.
Övrigt: +0,5%.
Övrigt: +0,7%.
genomsnittsmånad
under
pandemin.
Vi
använder
denna
genomsnittspreferens som utgångspunkt och konstruerar utfallen utifrån Figur 42. Transportpreferenser fritidsrelaterat resande baserat på
dessa preferenser.
enkätundersökning.
Genom att vi vet hur utsläppen såg ut före pandemin kan vi uppskatta hur
de skiljer sig åt i respektive utfall.
Exempel Utfall 2: I Utfall 2 ökar bilåkandet medan kollektivtrafik-resandet
minskar. Detta gör utsläppen 100 000 ton CO2-ekvivalenter större per år
jämfört med transportpreferenserna före pandemin. Utsläppsminskningen
är uppskattad givet att allt annat som skulle kunna påverka
transportsektorns utsläpp är oförändrat.

Genomsnittsmånad
under pandemin

Kollektivtrafik
33%

Kollektivtrafik
21%

maj-20

Bil
44%

CykelPromenad
Övrigt
8%
9%
6%

Bil
50%

Kollektivtrafik
42%

Före pandemin

0%

Kollektivt: -9%,
Bil: +4%,
Cykel:+1,7%,
Gång:+2,1%,
Övrigt: +0,9%.

Cykel PromenadÖvrigt
10%
12%
7%

Bil
40%

Cykel
Promenad
Övrigt
6% 7% 5%
100%

Källa: WSP samt Trafikanalys för beräkning av genomsnitt
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VARIABEL 3: HEL- OCH FLERDAGSRESOR EFTER CORONAKRISEN

Den tredje av variablerna är hel- och flerdagsresor. Dessa utfall mäts
genom andelen hel- och flerdagsresor som genomförs jämfört med före
Coronapandemin.
Från nulägesanalysen vet vi att utsläpp från tjänsteresor gav upphov till
utsläpp om cirka 850 tusen ton CO2-ekvivalenter, 650 tusen ton från resor
med bil och 190 tusen ton från resor med med flyg. Detta beräknades
genom att vi uppskattade att inrikesflyg för fritidsrelaterade ärenden
minskat med 32 %. Och vi uppskattade även att bil- och övrig trafik för heloch flerdagarsresor minskat med 7 %.
Baserat på dessa nivåer under pandemin skapar vi utfallen som
representerar en gradvis återgång till läget före pandemin. Eftersom vi vet
grundnivåerna för utsläppen för respektive transportsätt kan vi då beräkna
utsläppen i respektive utfall.

Hel- och flerdagsresor
• Mäts genom: hur stor andel och med vilket färdmedel hel- och
flerdagsresor som genomförs jämfört med före pandemin.
Utfall 1

Utfall 2

Utfall 3

Utfall 4

Utfall 5

Utfall 6

Hel- och
flerdagsresor
som före
pandemin

3% färre, enligt:
Flygresor: -6%,
Bil: -1%,
Övrigt: -1%.

5% färre, enligt:
Flygresor: -13%,
Bil: -3%,
Övrigt: -3%.

6% färre enligt:
Flygresor: -19%,
Bil: -4%,
Övrigt: -4%.

8% färre, enligt:
Flygresor: 26%,
Bil: -6%,
Övrigt: -6%.

9% färre, enligt:
Flygresor: 32%,
Bil: -7%
Övrigt: -7%.

Exempel Utfall 3: I Utfall 3 återgår 95 % av hel- och flerdagsresor till att
genomföras precis som före pandemin och att dessa långväga resor med
flyg minskar med 13 %, med bil 3 % och med tåg 3
%.
Utsläppsminskningen som detta innebär beräknas till 43 000 ton CO2 per
år.
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SCENARIO A: DET MEST TROLIGA SCENARIOT – ÖKNING MED 0,8%

Varje Scenario konstrueras utifrån en kombination av utfall i de tre
variablerna. Kombinationen av utfall baseras på olika kriterier. För detta
scenario har utfallen valts ut baserat på vår bedömning av graden av
trovärdighet.

Scenario A: Det mest troliga scenariot

Vi bedömer att det mest troliga scenariot för mängden Service- och
inköpsresor är en viss återgång till nivåerna före pandemin, men att många
som under pandemin börjat handla mer online kommer fortsätta. Vi
bedömer således att det mest troliga utfallet är Utfall 4.
Vi bedömer att det mest troliga scenariot för Transportpreferenser är en
stor, men ej fullständig, återgång till de föredragna transportsätten för
resor som före pandemin. Motiveringen är densamma som för
arbetspendling: redan under september såg vi att vissa transportsätt
såsom biltrafiken börjat återgå till nivåerna före pandemin. Detta tyder på
att de stora skillnaderna som observerats under delar av året inte är troliga
att vara långsiktiga. Dock tror vi att exempelvis hälsoskäl gör att vissa
väljer att fortsätta undvika kollektivtrafik. Vi bedömer således att det mest
troliga utfallet är Utfall 2.
Vi bedömer att det mest troliga scenariot för Hel- och flerdagsresor är en
viss, men ej fullständig, återgång till mängden resor före pandemin. Vi
uppskattar att en del av befolkningen av hälsoskäl eller förändrade
preferenser för hur de vill vara lediga kommer göra färre längre resor,
framförallt via flyg. Men vi uppskattar att de flesta återgår till att resa som
vanligt. Vi bedömer således att det mest troliga utfallet är Utfall 2.

Service och inköp

Transportpreferenser

Hel- och flerdagsresor

Utfall 4

Utfall 2

Utfall 2

2% färre service- och
inköpsresor

Kollektivt: -2%,
Bil: +1%
Cykel: +0,5%,
Gång: +0,5%,
Övrigt: +0%.

3% färre, enligt:
Flygresor: -6%,
Bil: -1%,
Övrigt: -1%.

Resultat och policyimplikationer
Vi bedömer att utsläppen i Scenario A innebär en utsläppsökning med 50
tusen ton CO2, motsvarande cirka 0,8 % av alla utsläpp från fritidsrelaterat
resande.
•

De färre service- och inköpsresorna leder till en utsläppsminskning på
26 tusen ton CO2. De förändrade transportpreferenserna leder till en
utsläppsökning på 100 tusen ton CO2. De färre hel- och flerdagsresorna
leder till utsläppsminskningar på 21 tusen ton CO2.

Den viktigaste policyimplikationen från Scenario A och från vår analys av
allt fritidsrelaterat resande är att transportpreferenser är mycket viktigt för
att reglera utsläppen från transportsektorn. Våra resvanor är svåra att
påverka och även en utsläppsminskning från färre resor vägs upp om en
större andel av resorna görs med bil. Det visar på vikten av styrmedel som
påverkar transportpreferenser såsom exempelvis trängselskatt i
68
storstäderna.

Scenarioanalys: Fritidsrelaterat resande

SCENARIO B: FULLSTÄNDIG ÅTERGÅNG – INGEN FÖRÄNDRING

Detta scenario innebär att våra resvanor och transportpreferenser återgår
till nivåerna före pandemin. Utsläppen kommer i detta scenario vara
oförändrade jämfört med utsläppen före pandemin.
Resultat och policyimplikationer
Det finns få specifika policyimplikationer från Scenario B. De implikationer
som finns är att policys ej bör förändras som följd av krisen jämfört med hur
de såg ut före pandemin. Det kan såklart finnas andra anledningar att
justera policys men i detta scenario beror dessa justeringar inte på något
som orsakats av Coronakrisen.

Scenario B: Fullständig återgång
Service och inköp

Transportpreferenser

Hel- och flerdagsresor

Utfall 1

Utfall 1

Utfall 1

Service- och inköpsresor
som före pandemin

Transportmix som före
pandemin

Hel- och flerdagsresor
som före pandemin

Precis som för det arbetsrelaterade resandet är en viktig lärdom från detta
scenario är det är mycket svårt att på lång sikt påverka individers
resmönster. Detta skulle kunna motivera att exempelvis ekonomiska
incitament för att påverka beteenden bör nyttjas i större utsträckning. Detta
eftersom andra incitament såsom hälsoskäl tydligen inte haft en långsiktig
effekt på hur vi väljer att resa.
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SCENARIO C: INGEN ÅTERGÅNG – ÖKNING MED 5%

Scenario C innebär att service- och inköpsresorna stannar på de nivåer
som observerats under pandemin. Det innebär även att individer kommer
undvika kollektivtrafik i samma utsträckning som vi beräknar att de gjort
under pandemin. Även hel- och flerdagsresorna kommer stanna på de
nivåer som vi beräknar som genomsnittsnivån under 2020.
Resultat och policyimplikationer
Vi bedömer att utsläppen Scenario C innebär en utsläppsökning med 350
tusen ton CO2, motsvarande cirka 5 % av alla utsläpp från fritidsrelaterat
resande.
•

Det färre service- och inköpsresorna leder till en utsläppsminskning på
45 tusen ton CO2. De förändrade transportpreferenserna leder till en
utsläppsökning på 500 tusen ton CO2. De färre hel- och
flerdagsresorna leder till utsläppsminskningar på 100 tusen ton CO2.

Att resultatet är en utsläppsökning beror på att en viktig del av
utsläppsminskningen under pandemin var att vi träffar vänner och familj i
minskad utsträckning. Vi tror ej att detta är en långsiktig effekt och således
ingår detta inte i scenarioanalysen. På lång sikt tror vi att vi kommer göra
fler resor än under pandemin, och då leder de förändrade
transportpreferenserna till en sammanlagd ökning av utsläppen.

Scenario C: Ingen återgång
Service och inköp

Transportpreferenser

Hel- och flerdagsresor

Utfall 6

Utfall 6

Utfall 6

Service- och inköpsresor
som under pandemin: 3%
färre

Kollektivt: -9%,
Bil: +4%,
Cykel:+2,
Gång:+2%,
Övrigt: +1%.

9% färre, enligt:
Flygresor: -32%,
Bil: -7%
Övrigt: -7%.

En viktig policyimplikation från detta scenario är densamma som från
Scenario A: vikten av styrmedel som kan påverka transportpreferenser. I
Scenario C sker betydligt färre resor än i Scenario A, men trots det är
utsläppen i Scenario C högre än i A. Detta beror på de förändrade
transportpreferenserna och innebär att än mer vikt bör läggas vid att ta
fram och fokusera på styrmedel såsom trängselskatt som påverkar hur vi
väljer att resa.
En annan viktig implikation är densamma som för arbetsrelaterat resande:
färre hel- och flerdagsresor med flyg innebär färre passagerare på
inrikesflyg och därigenom ett minskat behov av så väl flygningar som
regionala flygplatser.
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MÖJLIGT ATT TA FRAM EN MODELL FÖR CORONAKRISENS LÅNGSIKTIGA
EFFEKT PÅ GODSTRAFIKENS KLIMATPÅVERKAN, MEN DATA ÄR BEGRÄNSAD
SAMMANFATTNING
Godstrafiken kan delas upp i två typer av transporter:
•

Last-mile-transporter avser förflyttningen av gods exempelvis från
ett lager till en slutdestination, ofta en konsument.

•

Övriga transporter är alla övriga godstransporter. Exempelvis från
fabrik till ett lager.

Figur 43. Transporter vid e-handel och vid köp i fysisk butik

Vår bedömning är att de stora logistikkedjorna på lång sikt inte kommer
påverkas direkt av Coronakrisen. Som visat i nulägesanalysen har
godstransporterna påverkats i betydligt mindre utsträckning än de
privata transporterna, vilket tyder på att eventuella långsiktiga effekter i
så fall skulle vara små.
Coronakrisen har dock inneburit att e-handeln ökat kraftigt.1 Det
påverkar last mile-transporter. Att vi handlar mer via internet innebär
färre bilresor till butiker och fler hemleveranser där varor transporteras till
våra hem eller närliggande ombud.
I dagsläget finns dock för många variabler och för begränsade data för
att göra en kvantitativ bedömning av klimatpåverkan av förändrad ehandel. Vi bedömer därför att vi inte kan avgöra nettoeffekten för hur
den ökade e-handeln påverkat utsläppen.
I avsnittet om scenarioanalys för godstrafiken kommer därför en struktur
för en scenarioanalys av ökad e-handels påverkan på utsläppen
presenteras. Inom ramen för denna struktur kommer även områden där
det saknas nödvändiga data uppmärksammas och diskuteras.
1.

Postnord, (2020), e-barometern Q3 2020

Källa: Ramboll
Not: Modellen är en förenkling. De gråa streckade pilarna representerar en
transportkedjan av en vara vid köp i butik. Den svarta pilen representerar en vara
som beställs via internet. De gröna fordonen representerar last mile-transporter.
De lila fordonen representerar övriga transporter.
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CORONAKRISEN KOMMER TROLIGEN HA LÅNGSIKTIG PÅVERKAN PÅ EHANDELN, MEN INTE ÖVRIGA GODSTRANSPORTER
I enlighet med scenarioanalyserna för privat resande bryter vi ned den
övergripande frågan i beståndsdelar. För att förstå vilken påverkan på
utsläppen Coronakrisen haft behöver vi först förstå hur godstransporterna
påverkats.

Vilken klimatpåverkan har
förändrade godstransporter under
Coronakrisen haft?

En uppdelningen av godstrafiken i last mile- och övriga godstransporter är
hjälpsam när det kommer till att ta fram en modell för en scenarioanalys av
Coronakrisens långsiktiga klimatpåverkan på godstrafiken.
•

•

Last mile-transporter påverkas av förändringar i e-handeln.1 Och under
pandemin har vi sett en tydlig uppgång i antalet varor som inhandlas via
internet.2 Vi bedömer att pandemin även på lång sikt kommer öka
mängden varor som handlas online. Således bedömer vi att det är troligt
att last mile-transporter kommer öka på lång sikt av pandemin. Inom last
mile-transporter är det två faktorer som är avgörande för utsläppen: hur
stor del av handeln som skiftar till e-handel, och vilka konsekvenser
detta har för returer.
Övriga godstransporter är inte lika nära relaterat till konsumenters
handelsmönster. Dessa transporter kan på lång sikt påverkas av att en
ökad e-handel förändrar hela logistikkedjor, men inom vilken tidsram
och på vilket sätt det skulle ske är mycket svårt att bedöma. Övriga
godstransporter skulle även kunna påverkas av förändringar i
gränsöverskridande trafik till följd av nya restriktioner som uppstått
genom pandemin. Men även under pandemin har godstrafiken fortsatt
utan att påverkats kraftigt, och det är otroligt att nuvarande restriktioner
kommer vara långvariga efter pandemin. Således bedömer vi att övriga
godstransporter inte påverkas på lång sikt.
1.
2.

Postnord, (2018), Snabbare, bättre och fler alternativ – ett samtal om ”the last mile
challenge”
Postnord, (2020), e-barometern Q3 2020

Hur har godstransporterna
påverkats av Coronakrisen?

”Last mile”-transporter

Andel e-handel
Ökad e-handel påverkar ”last
mile”-transporter. När vi
beställer varor online ersätts en
privat resa till en butik med en
leverans av en vara direkt till
vårt hem eller till ett ombud.
Således påverkas utsläppen från
godstransporter av en
förändrad e-handel.
Coronakrisen har lett till en ökad
e-handel som vi bedömer
kommer ha långsiktiga effekter.

Övriga
godstransporter

Antal returer

Som resultat av Coronakrisen ehandlar vi nya typer av varor.
Vilka typer av varor som ehandlas påverkar i sin tur
mängden returer. Ju fler returer
desto högre utsläpp. En
långsiktig förändring i typerna
av varor vi e-handlar kan
således påverka utsläppen från
transportsektorn.

Vi bedömer att övriga
godstransporter ej kommer
påverkas som följd av
Coronakrisen. Under krisen har
godstrafiken påverkats i mindre
utsträckning än övrig trafik och
vi bedömer att det inte finns
några tydliga anledningar till att
pandemin på lång sikt skulle
förändra hur dessa transporter
genomförs.
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E-HANDELN HAR ÖKAT KRAFTIGT UNDER CORONAKRISEN

E-handeln förväntas öka med 33 % under 2020 jämfört med 2019.1 Under
andra och tredje kvartalet sågs en ökning i e-handeln med 49 respektive
39 %.2

Figur 44. Postorder- och e-handel: månatlig omsättningsutveckling av detaljhandeln, fasta priser, kalenderkorrigerat, procentuell förändring 2019- 2020.
37,7

Även SCB:s statistik över postorderhandel och detaljhandel på internet
tyder på en tydlig ökning i e-handeln jämfört med konventionell handel i
butiker.3 Tidiga siffror för 2020 tyder på att handeln i butiker ökat i
samma takt som vanligt (cirka 1-2% per år). E-handeln under 2020 har
ökat dubbelt så fort jämfört med 2019.4
Tillväxten för e-handeln är inte begränsad till en eller ett par sektorer av
handeln. Alla olika typer av varor, från byggvaror till leksaker och kläder
har handlats via internet i större utsträckning under 2020. Störst har
ökningen varit i inköpen av dagligvaror.5
Genom att uppskatta vilken klimatpåverkan en ökning av e-handeln har
är det således möjligt att beräkna vilken långsiktig påverkan
Coronakrisen kan ha på godstrafiken.

1.
2.
3.
4.
5.

28,2

5,3

25,8

30,3

26,6

21,0

27,4

7,4

-2,8

Förändring 2020 (%)

Referenspunkt 2019

Källa: SCB

Postnord, (2020), e-barometern Q3 2020
Postnord, (2020), e-barometern Q2 2020
SCB, (2020), Detaljhandelns omsättningsutveckling efter näringsgren, Hämtad 2020-12-17
I genomsnitt ökade e-handeln med cirka 15% under 2018 och 2019. Under 2020 uppskattas motsvarande ökning vara cirka 33%
Postnord, (2020), e-barometern Q3 2020
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INTE MÖJLIGT ATT UPPSKATTA UTSLÄPPEN FRÅN LAST MILE-TRANSPORTER
OCH HUR DE PÅVERKAS AV EN FÖRÄNDRAD E-HANDEL
En scenarioanalys av utsläppen från last mile-transporter skulle kunna ta
avstamp i utsläppen från lätta lastbilar. Om alla transporter med lätta
lastbilar görs för last mile-transporter innebär det att 30 % av utsläppen
från godstransporterna (och 10 % av de totala utsläppen från inrikes
transporter) kommer från last mile-transporter.1 Detta är dock inte ett
realistiskt scenario då lätta lastbilar även kan användas till
persontransporter och andra typer av godstransporter.
Målet med en scenarioanalys skulle vara att beräkna vilken påverkan en
förändring i andelen e-handel har på trafikvolymen för lätta lastbilar. Den
förändringen skulle sedan vägas mot en minskning i personbilstrafiken till
följd av att vissa butiksresor ersätts med online-köp. Nettot för
trafikvolymen skulle därefter kunna beräknas och genom det även
förändringen i utsläpp.
•

Exempel: E-handeln ökar med 10 %, vilket ökar trafikvolymen med lätta
lastbilar med 8 % och minskar personbilstrafiken med 1 %. Detta
resulterar i en total utsläppsminskning med cirka 20 tusen ton CO2ekvivalenter.

Det problem som denna analys möter är att det inte är möjligt att
uppskatta trafikvolymens förändring som följd av en förändrad e-handel.
Detta är något som Trafikanalys fastslog 2017: ”Det är idag omöjligt att
säga om distanshandeln ökar eller minskar mängden transporter, jämfört
med traditionell butikshandel.”.2 Vår bedömning är att inget i Trafikanalys
datainsamling ändrats sedan 2017 på ett sätt som skulle påverka denna
slutsats.3
1.
2.
3.

Eftersom vår bedömning är att förändringar i e-handeln är de som skulle
kunna innebära långsiktiga effekter för godstrafiken och eftersom det inte
är möjligt att bestämma trafikförändringen som en ändrad e-handel
resulterar i är det således inte möjligt att genomföra en scenarioanalys.
Figur 45. Förenklad modellstruktur för scenarioanalys av godstrafiken
Påverkar

Påverkar

Ökad E-handel

Lätta lastbilar

Personbilar

Förändringen bestäms av:

Förändringen bestäms av:

Ø Transportsättet: Hur många
leveranser av e-handlade varor
sker med lätta lastbilar?
Ø Lastkapaciteten: Hur många
personresor till en butik ersätts
av en lastbil?
Ø Avstånd: Hur långt måste en
lastbil färdas för att göra
samtliga leveranser?
Ø Returer: Hur många extraresor
tillkommer till följd av returer?

Ø Andel bilresor av service- och
inköpsresor: Hur många av
resor till butiker sker med bil?
Ø Avstånd: Hur lång är en
genomsnittlig inköpsresa med
bil?
Svar: Uppskattningar av båda
dessa är gjorda i nulägesanalysen
för fritidsrelaterat resande.

Förändrad trafikvolym för lätta
lastbilar respektive personbilar
Förändrade utsläpp

Naturvårdsverket, (2020), Utsläpp från inrikes transporter, Hämtad 2020-12-16
Trafikanalys, (2017), Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter, Hämtad 2021-01-14
I Trafikanalys rapport Uppföljning av de transportpolitiska målen 2020 (2020) diskuteras distanshandeln, men enbart med utgångspunkt i Postnords e-barometer – samma källa som använts för
deskriptiv statistik av e-handeln i denna studie.
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TILLGÄNGLIGA DATA ÄR RÄCKER INTE FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA EN
SCENARIOANALYS
En relevant scenarioanalys av hur en förändrad e-handeln påverkar utsläppen från
godstrafiken kräver att flera faktorer specificeras. Dessa faktorer är avgörande för
att beräkna Coronakrisens klimatpåverkan på godstrafiken.

Problemet är att det saknas tillräckliga data för att genomföra analysen. I tabellen
nedan presenteras de relevanta faktorerna, motiveringen till att de är viktiga samt
en beskrivning av tillgängliga data.

Faktor

Motivering

Data

Transportsätt

Hur varor som handlas via internet transporteras till konsumenten
påverkar utsläppen. Ett rimligt antagande är att en stor del sker med
lätta lastbilar. Om vi antar att all e-handel transporteras med lätta
lastbilar krävs då att vi även har en uppfattning om hur stor del av den
totala trafiken med lätta lastbilar som sker i syfte att leverera varor
köpta via internet.

Data som finns för lätta lastbilar är mycket begränsad. Det är möjligt att beräkna utsläppen
från lätta lastbilar3, men det saknas data över hur dessa utsläpp fördelas över gods- och
persontransporter. För att bestämma e-handelns klimatpåverkan behövs också information
om hur stor del av dessa transporter som är leveranser av varor handlade online. Det är
svårt att uppskatta och kommer kompliceras ytterligare i och med teknisk utvecklingen där
last mile-leveranser kan ersättas med ny teknologi såsom drönare.1

Lastkapacitet

Det är viktigt att bestämma hur många privata resor en genomsnittlig
e-handelsleverans ersätter. Men det faktum att lastkapaciteten kan
minska i takt med att e-handeln ökar gör detta komplicerat. 1 Ju mer ehandel, desto större är efterfrågan på snabba leveranser och desto
svårare kan det vara att transportera varor effektivt.

En studie från 2009 som granskar e-handel av dagligvaror uppskattar att en lastbil kan
transportera 30 leveranser.4 Vi har dock inte hittat något mer aktuellt eller generellt mått
för den totala e-handeln. Det bästa utfallet skulle vara om det fanns tydliga data för
leveranser per lastbil för samtliga typer av varor.

Avstånd

Två avståndsfaktorer är nära förknippade med lastkapaciteten. Dels
det genomsnittliga avståndet mellan ett lager och leveransplatsen. Dels
antalet leveransplatser per transport, och avståndet mellan dessa
leveranser. En lastbil som levererar alla sina varor till ett ombud som
ligger på gångavstånd från konsumenternas hem kommer genomföra
en mer miljöeffektiv leverans än en lastbil som levererar alla varor
direkt hem.

Det finns inga svenska data över avstånd mellan ett lager och en leveransplats för varor
handlade online, men däremot mellan lager och hem i USA.5 I och med att demografin och
stadsplaneringen i USA skiljer sig drastiskt jämfört med Sverige är det dock mycket svårt
att avgöra om det överhuvudtaget är ett relevant mått. Tidigare nämnda studie från 2009
gör även antaganden om distansen mellan lager och närmsta leveransplats samt den
genomsnittliga distansen mellan flera leveransplatser på en rutt.4 Men de är enbart
tillämpbara i en storstadsmiljö, och vi har inte hittat liknande data för Sverige.

Returer

Returer är en viktig del av e-handelns transporter2, bland annat för ehandlade kläder som inte går att pröva i butik. Returer kan innebära att
antalet transporter ökar. Men det kan också innebära att utsläppen inte
påverkas alls (om en lastbil som levererar varor på vägen hem kan ta
med sig varor som returnerats krävs exempelvis inga extraresor).
Antalet returer och effektiviteten i hur de transporteras är således en
viktig faktor för att bestämma utsläppen.

Det finns indikationer på att returer inom modebranschen är uppemot 40-50 % när det
kommer till e-handel.6 Det är även möjligt att uppskatta hur stor del modebranschen är av
all e-handel. Baserat på dessa data skulle det även vara möjligt att uppskatta mängden
returer inom hela e-handeln. Utan en god förståelse för transportsättet, lastkapaciteten och
avstånden mellan leveransplatserna innebär det dock att det inte är möjligt att uppskatta
vilken klimatpåverkan returerna har, oavsett hur effektiva de är.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Postnord, (2018), Snabbare, bättre och fler alternativ – ett samtal om ”the last mile challenge”
Postnord, (2020), e-barometern Q3 2020
Naturvårdsverket, (2020), Utsläpp från inrikes transporter, Hämtad 2020-12-16
Tehrani, S. M., et al., (2009) "Prediction of energy consumption and urban air pollution reduction in e-shopping adoption." J. Food, Agric. Environ 7.3-4: 132-137.
CBRE Research, (2017), LAST MI L E / C I TY LOGISTICS
Carismar.com, (2018), Är e-handel bra eller dåligt för miljön? Hämtad 2021-01-14
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DEN UNDERLIGGANDE METODEN BYGGER PÅ EN UPPIFRÅN-OCH-NED-ANSATS
En välanpassad metod för att göra en
analys av en stor fråga är bryta ned den
uppifrån i beståndsdelar som går att
besvara.

Hur har transportsektorn påverkats av
Coronapandemin?

Genom att sedan summera svaren på de
nedbrutna frågorna ges svaret på den
övergripande frågan.
Bilden är ett exempel. Metoden har
använts konsekvent genom hela analysen.
Persontrafik

Kollektivtrafik

Bil

Tåg

Godstrafik

Lastbil

Godståg

Övrig
transport

Inrikes
flyg

Inrikes
sjöfart

Hur såg trenden i användning ut före Coronakrisen?
Hur har trenden i användning sett ut under Coronakrisen?
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ANTAGANDEN SOM KRÄVTS FÖR ATT KUNNA GÖRA BERÄKNINGARNA (1/4)
BERÄKNING AV UTSLÄPP 2019
Samtliga antaganden och all data finns sammanställt i ett separat Excelark där alla underliggande beräkningar finns redovisade.
Antagande

Förklaring

Konsekvens för analysen

Källa

Utsläppen från järnvägs- respektive
sjöfartstrafiken är jämnt fördelat mellan
persontrafik och godstrafik.

Data saknas för att göra en uppdelning
av utsläppen från dessa trafikslag mellan
gods- och personresor.

Liten. Utsläppen från båda dessa trafikslag är så pass små
att en felaktig uppskattning får begränsad effekt.

Egen uppskattning.

Följande typer av resor med respektive
färdmedel har försumbar påverkan på
de totala utsläppen från inrikes
transporter: arbetspendling med tåg
och båt. Affärsresor med båt. Kortväga
fritidsresor (ej heldagsresor och under
100 km enkel väg) med tåg och båt.
Godstransporter med flyg.

För att undvika att göra alltför många
beräkningar med bristfälliga (eller ickeexisterande) data som i slutändan har
mycket liten påverkan på det slutgiltiga
resultatet har vi antagit att dessa
restyper leder till försumbara utsläpp.

Liten. Om data fanns tillgänglig för samtliga dessa resor
hade antingen antalet resor eller utsläppen från färdmedlet
i sig inneburit att de konsekvenser för resultatet som
uppstått hade varit begränsade.

Egen uppskattning i de flesta
fallen. Men implicit baserat på
att data saknas för flera av
dessa typer av resor.
Godstransporter med flyg
baserat på Trafikanalys, (2019),
Trafikarbete på svenska vägar
1990-2019.

En- och flerdagsresor samt affärsresor
är i genomsnitt 200 kilometer tur- och
retur.

Vi vet att en andel av de resor som
individer gör är långväga dags- eller
övernattningsresor. Vi vet dock inte
vilken genomsnittlig distans denna är.

Medel. På grund av antagandet överskattas utsläppen från
personbilstrafiken med 0,7%. Detta får dock inga
konsekvenser för resultaten av analysen.

Bygger på enkätsvar om
långväga resor som görs i
Trafikanalys, (2018), Perspektiv
på resor och möjligheter att
resa

26 % av arbets- och skolrelaterade resor
är dagliga resor i tjänsten. Dessa resor
är i genomsnitt lika långa som vanliga
arbetspendlingsresor.

En andel av arbets- och skolrelaterade
resor är dagliga resor i tjänsten inom
yrken såsom hantverkare, men vi vet ej
hur stor del av alla arbetsresor som
utgörs av dessa typer av resor. Vi vet
inte heller hur långa de är.

Medel. Vi antar att dessa inte påverkas på lång sikt av
Coronakrisen och de påverkar således inte
scenarioanalysen. Men om uppskattningen är väldigt fel
kan det få stora konsekvenser för analysen eftersom det
skulle innebära att antalet arbetspendlings resor är färre
och kortare än beräknat.

20 % av alla bilar ägs av
juridiska personer. 6 % av alla
bilar är registrerade som
tjänstebilar. Se BIL Sweden,
(2020), Bilismen i Sverige 2019

8 % av alla bilresor är i syfte att träffa
nära och kära. Dessa resor är i
genomsnitt lika långa som övriga
fritidsresor.

Vi vet att en andel av de resor som
individer gör är för att träffa nära och
kära. Vi vet dock inte hur stor andel av
alla resor dessa är och vilken
genomsnittlig distans resorna är.

Liten. För nulägesanalysen kan ett felaktigt värde här
innebära en över- eller underskattning på förändringen i
hur mycket vi reser för att träffa nära och kära. Eftersom vi
bedömer att det inte finns några långvariga effekter har
det ingen påverkan på scenarioanalysen.

Bygger på enkätsvar om resor
för att träffa nära och kära som
görs i Trafikanalys, (2018),
Perspektiv på resor och
möjligheter att resa

Alla transporter med lätta lastbilar är
för att transportera gods.

Data saknas för hur stor del av trafiken
med lätta lastbilar som används för
gods- respektive persontrafik.

Stor. Detta är en av de största bristerna i analysen – att det
är mycket svårt att säga något om lätta lastbilar. Detta
påverkar all analys av godstransporter, scenarioanalysen
för godstransporter och det är även en potentiell källa till
de utsläpp som ej går att fastställa i analysen.

Ingen. Vi har inte hittat någon
data som går att använda för
att göra detta antagande mer
korrekt.
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ANTAGANDEN SOM KRÄVTS FÖR ATT KUNNA GÖRA BERÄKNINGARNA (2/4)
BERÄKNING UTSLÄPP 2020
Antagande

Förklaring

Konsekvens för analysen

Källa

Trafikvolym är direkt
proportionerligt med utsläppen från
respektive färdmedel.

I och med att fastställda utsläppsdata för
2020 först publiceras om ett år behövs ett
antagande för att kunna uppskatta utsläpp
redan idag.

Stor. Hela analysen bygger på detta antagande.

Följer samma metod som SCB, se
SCB, (2020), Transportindustrins
utsläpp av växthusgaser minskar
kraftigt andra kvartalet 2020,
Hämtad 2021-01-15

Utsläppsutvecklingen för lätta
lastbilar har följt samma trend som
tunga lastbilar under 2020.

Data saknas för hur trafiken med lätta
lastbilar förändrats under 2020.

Medel. Storleken på konsekvensen är svår att bedöma
då det beror på hur de faktiska siffrorna ser ut. Om
trafiken med lätta lastbilar ökat kan innebära att
utsläppen från hela godstrafiken ökat under 2020. Om
utsläppen minskat kan det vara förklaringen till
utsläppsminskningen med okänd källa.

Egen uppskattning.

Fordonsflottan (exempelvis
mängden miljövänliga personbilar i
trafiken) har inte påverkats direkt
av Coronakrisen.

Fordonsflottan blir hela tiden mer miljövänlig.
Detta minskar utsläppen. Men eftersom vi ska
beräkna utsläppen som resulterar direkt från
Coronapandemin behöver vi uppskatta om
fordonsflottan förändrats som en direkt
konsekvens av pandemin.

Liten. Om en effekt finns – att Coronapandemin på
något sätt lett till att fler väljer att köpa eller köra
miljövänliga bilar – är den troligtvis liten och har således
begränsad påverkan på resultaten.

Egen uppskattning.

Utveckling av trafikvolym har varit
densamma i november och
december 2020

Vi färdigställandet av denna analys fanns det
ej publicerade data för trafikvolymer i
december 2020. Eftersom restriktionerna från
pandemin varit liknande i större delen av
landet i december och november antar vi
således att för de olika trafikslagen har
volymerna haft samma utveckling i december
som november.

Medel. Om det skulle visa sig att trafikvolymerna i
december skiljer sig kraftigt från utvecklingen i
november kan det få konsekvenser för analyserna – i
båda riktningarna baserat på hur trafiken utvecklats.
Dock måste skillnaderna vara mycket stora för att så
ska vara fallet.

Egen uppskattning.
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ANTAGANDEN SOM KRÄVTS FÖR ATT KUNNA GÖRA BERÄKNINGARNA (3/4)
BERÄKNING I SCENARIOANALYSEN (1/2)
Antagande

Förklaring

Konsekvens för analysen

Källa

Utsläpp från en- och flerdagsresor
samt affärsresor med tåg är
försumbara.

En andel av alla en- och flerdagsresor samt
affärsresor sker med tåg. För att förenkla
analysen antar vi att de begränsade utsläpp
som dessa resor leder till är försumbara.

Liten. Utsläppen från järnvägstrafik är så pass små att
det inte får några konsekvenser för analysen.

Egen uppskattning.

Flygresor genomförs i två syften:
dags- och övernattningsresor i
fritidssyfte eller affärsresor.

Vi vet det totala antalet flygresor samt hur
många som genomförs i dags- och
övernattnings- respektive affärsresesyfte. Vi
vet dock inte om det finns någon tredje
kategori.

Liten. Om det skulle finnas någon ytterligare typ av resa
är den typen av resa för liten för att det ska ha en reell
påverkan på resultaten

Egen uppskattning.

I genomsnitt är fem av sex
påstigningar i kollektivtrafiken i
rusningstid i arbetspendlingssyfte.

Vi använder data för rusningstrafik för att
bedöma arbetspendlingen med kollektivtrafik.
All rusningstrafik är dock inte arbetspendling.

Liten. Utsläppen från kollektivtrafiken är så låg att ett
eventuellt fel får minimal påverkan på de slutgiltiga
resultaten.

Baserat på att arbetskraften är
cirka 5 000 000 och antalet
studerande är cirka 1 000 000,
se SCB, (2020),
Arbetskraftsundersökningarna

Andelen studerande som
arbetspendlar med bil är försumbar.

Vi gör inte motsvarande justering som ovan
för kollektivtrafik för personbilstrafiken.
Antalet studerande innefattar en stor del av
befolkningen under 18 år som således inte får
köra bil i första början.

Liten. Det faktiska antalet studenter som dagligen
pendlar med bil är troligtvis mycket lågt och således har
antagandet mycket begränsad påverkan på resultaten.

Egen uppskattning.

Vi har halverat mängden socialt
umgänge under Coronakrisen.

Om vi exempelvis träffade fyra vänner varje
vecka före pandemin träffar vi nu två av dem
varje vecka och två av dem varje månad. Och
om vi träffade sex vänner varje månad före
pandemin träffar vi nu tre vänner varje
månad, och tre vänner mer sällan.

Medel. Det är mycket svårt att avgöra om detta
antagande är korrekt eller inte. Om antagandet är
mycket felaktigt kan det få relativt stora konsekvenser
för nulägesanalysen av fritidsrelaterat resande. Men i
och med att vi inte tror dessa effekter är långvariga har
det ingen påverkan på scenarioanalysen.

Egen uppskattning.

Antalet gånger vi träffar nära och
kära är direkt proportionerligt med
antalet bilresor vi gör för att träffa
nära och kära.

Vi kan uppskatta hur många resor vi gör för
att träffa nära och kära men vi vet inte om
krisen fått oss att resa till nära och kära
specifikt med ett annat färdmedel.

Liten. Det är svårt att se att detta antagande kan vara
mycket felaktigt. Och även om det inte stämmer har det
begränsad påverkan på nulägesanalysen och ingen
påverkan på scenarioanalysen.

Egen uppskattning.
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ANTAGANDEN SOM KRÄVTS FÖR ATT KUNNA GÖRA BERÄKNINGARNA (4/4)
BERÄKNING I SCENARIOANALYSEN (2/2)
Antagande

Förklaring

Konsekvens för analysen

Källa

Gästnätter på bland annat stugbyar,
vandrarhem och campingar är
direkt proportionerligt med antalet
dags- och övernattningsresor.

Vi har ingen data för hur dags- och
övernattningsresor inom Sverige påverkats av
Coronakrisen och måste således uppskatta
det baserat på någon annan faktor.

Medel. Detta tar ej hänsyn till exempelvis privata
landställen och således överskattas minskningen i
antalet dags- och övernattningsresor. Det är svårt att
säga exakt hur stor överskattning är.

Egen uppskattning.

Dagliga resor i tjänsten sker inte via
kollektivtrafik.

Vi antar att de som reser dagligen i tjänsten
inte gör det via kollektivtrafiken.

Liten. Eftersom utsläppen från kollektivtrafiken är så
pass låga har antagandet liten påverkan.

Egen uppskattning.

Dagliga resor i tjänsten påverkas
inte på lång sikt av Coronakrisen.

Vi antar att exempelvis hantverkare och
andra yrken som reser dagligen i tjänsten inte
kommer ändra dessa rutiner på lång sikt.

Liten. Det är otroligt att det är möjligt för yrken som
reser dagligen att ställa om sina jobb till hemarbete på
grund av pandemin.

Egen uppskattning.

Dags- och övernattningsresor samt
affärsresor sker inte via
kollektivtrafik.

Vi reser privat med kollektivtrafik men vi vet
inte om vi reser privat med kollektivtrafik när
vi ska långa distanser (100 km enkel väg)

Liten. Eftersom kollektivtrafiken står för så pass små
utsläpp.

Egen uppskattning.

Utsläpp från gång, cykel och övriga
transportsätt (exempelvis
elsparkcyklar) är försumbara.

Vi har ingen data för utsläppen från dessa
färdmedel och måste således göra
antaganden.

Liten. Dels utgör dessa färdmedel en liten del av alla
transporter och dels är det inte kontroversiellt att säga
att gång och cykel exempelvis leder till försumbara
utsläpp.

Egen uppskattning.

Färdmedlet med kollektivtrafik är
inte korrelerat med syftet med
resan

För att förenkla beräkningarna antar vi att
färdmedlet för en resa med kollektivtrafiken
inte påverkas av syftet med resan. Det vill
säga vi åker i genomsnitt inte mer buss för
privata resor och med spårväg för pendling.

Liten. Eftersom kollektivtrafiken står för så pass små
utsläpp.

Egen uppskattning.

Kollektivtrafiken minskar om antalet
passagerare minskar.

I beräkningarna för scenarioanalysen
använder vi förändringar i antalet personer
som vill resa. Men ett tåg som går tomt
släpper ut lika mycket som ett som är
fullastat. För beräkningar måste vi därför anta
att avgångar och antal resenärer är korrelerat.

Liten. Antagandet i sig är mycket starkt – det är otroligt
att på kort- eller medellång sikt kommer antalet
avgångar påverkas av hur många som reser. På lång sikt
kan det ända att avgångar justeras för att motsvara en
reduktion i antalet passagerare. Påverkan är dock
relativt liten då kollektivtrafiken står för så pass små
utsläpp.

Egen uppskattning.

83

84

