
Att döma av publiktillström-
ningen finns en stor vilja att
lära sig mer om godstrans-
porters klimatpåverkan. 
Men om man kom för att lära
sig utföra dessa beräkningar
enkelt och med exakta resultat
gick man bet.

För att fastställa klimatpåver-
kan med hög precision fordras
en detaljerad och dokumen-
terad kunskap om hur trans-
porterna har utförts tidigare.
Besökarna fick insikt om att 
arbetet är viktigt och att det
kommer att krävas en omfat-
tande datafångst för att und-
vika osäkerhet i klimatredo-
visningarna. 

Värdskapet för dagen dela-
des mellan Trafikverket och
Nätverket för Transporter och
Miljö (NTM). Det senare är en
ideell förening som sedan 1993
driver utvecklingen för en ge-
mensam värdegrund för hur
miljöprestanda för olika trans-
portmedel ska beräknas.

En överlevnadsfråga
för företagen
– Det finns en enorm vilja hos
stora företag att hitta tillräck-
ligt säkra sätt att beräkna sina
samlade utsläpp av klimatgaser.
För dem handlar det om affärs-
risker, men de ser också en
möjlighet att göra något åt ett
skenande globalt problem, säger
Magnus Swahn från NTM som
också var moderator för dagen.

Under inledningen av dagen
betonades att företagen kom-
mer att behöva ta allt större
ansvar för klimatfrågan efter-

som politiska intentioner inte
har visat sig vara tillräckliga. 

– Klimatmötet i Köpenhamn
gav inga uppmuntrande resul-
tat och detta visar att företagens
ansvar kommer att bli ännu
större. Inte minst för deras
egen skull. Innan vi står inför
fullbordat faktum, att klimatet
drastiskt förändras eller att
kostnaderna för de fossila
bränslena börjar skena måste
företagen ha en egen agenda
för hur man ska bemöta och
helst undvika problemen,
säger Magnus Swahn.

Dagens workshop visade
dock att frågan är komplex 
och har många osäkerhets-
variabler, vilket återspeglas i
de slutliga resultatredovisning-
arna. 

– I produktionsledet är det
lättare att mäta de exakta ut-
släppen. Transporterna är mer
svåröverskådliga eftersom de

ofta är delade resurser. Dels
har vi de olika transportslagen
– tåg, flyg, järnväg och båt – med
olika faktorer som påverkar
sättet att beräkna klimatpåver-
kan. Dels har vi inte alltid kun-
skap om vilka vägar transport-
erna tar i till exempel inre Kina.

Att fördela en skuldbörda
En viktig fråga rör också de så
kallade allokeringsprinciperna.
Hur mycket av skuldbördan
för utsläppen som ska fördelas
under en transport. Det hand-
lar om så kallade tomma posi-
tioneringstransporter, gods-
transporter med olika sorters
gods samt transporter med
både passagerare och gods vid
en färjetransport till exempel.

– Ju fler osäkerhetsvariabler
desto större sammantagen 
osäkerhet och dessa variabler
blir mer komplicerade i en 
globaliserad värld där man i

produktionen av en och samma
produkt skyfflar runt kompo-
nenter flera varv runt jorden.
Vi måste dock göra vårt bästa
för att uppnå säkrare beräk-
ningsgrunder och på så sätt
göra deklarationerna mer jäm-
bördiga, säger Magnus Swahn.

Ett stort arbete pågår
– För att ge stöd i detta arbete
kommer den modell som ut-
vecklats i projektet att göras
tillgänglig för de som vill för-
bättra sin redovisning av ut-
släpp av klimatpåverkande
gaser. Mer arbete behöver även
utföras på området genom att
standardisera kalkylerna, och
detta arbete pågår för fullt både
på Europanivå och globalt.
Inom detta område är vi mycket
aktiva i Sverige och vi spelar en
viktig roll, säger Magnus
Swahn. 

Föreläsarna under workshopen: Åke Sjödin, Christina Wolf och Tomas Rydberg från IVL, Magnus Swahn
från NTM, Sönke Behrends från Koucky & Partners och Anna-Lena Dahlberg från Coop Logistik. 
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Klimatberäkningar 
– detaljerna styr resultatet
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Tre företag med omfattande
transporter, Scania, Coop 
och Clas Ohlson, var inbjudna
för att berätta om hur de går
tillväga för att deklarera sin
klimatpåverkan enligt den
modell som utvecklats i 
projektet. De kunde redovisa
mycket omfattande arbeten,
men visade också på svårig-
heterna med att få fram rele-
vanta data. 

Scania hade låtit doktoranden
Sönke Behrends från Koucky &
Partners studera ett utsnitt av
sitt transportnät, en sträcka
mellan Sverige och Holland
under november 2009. Linjen
utgörs av både lastbil och färja,
men trots att själva rutten var
bekant visade det sig svårt att
få fram exakta data.

– Mängden indata blev oer-
hört stor och här fanns osäker-
heter och information som
saknades. På vägtransport-
sidan hade vi inte all informa-
tion om vilka vägar och vilken
vägtyp som speditören körde 
i Holland, vilket påverkar
bränsleförbrukningen, sade
Sönke Behrends.

Men den allra största osä-
kerhetsfaktorn var färjetrans-
porten, som gick mellan
Trelleborg och Travemünde.
Här var det framför allt oklart
att beräkna hur ”klimatbördan”
skulle fördelas mellan passage-
rare och gods. I dagsläget finns

ingen standardiserad metod för
detta.

Resultaten pekade på att den
korta sträckan som går till sjöss
ger upphov till den största kli-
matbelastningen. 

– Färjetrafikens klimatpå-
verkan är faktiskt hopplös att
räkna på. Trots att sträckan var
kort tycks det som om den står
för närmare 50% av utsläppen.
Men beroende på hur man för-
delar utsläppen mellan passa-
gerare och gods så blir varia-
tionen mycket stor, sade Sönke
Behrends.

Sjötransportens osäkerhet 
i klimatberäkningen väckte
frågor om hur färjenäringen
ska redovisa sin klimatpå-
verkan.

Coop äger sin egen 
godshantering
Coop avviker från de två övriga
företagen genom att de själva
äger sitt transportsystem. På
så sätt har de själva detaljkän-
nedom om transporterna. 

Företaget har nyligen genom-
fört stora strukturförändringar
och koncentrerat sina termina-
ler från runt tio till tre stora
terminaler i Västerås, Enköping
och Bro. På så sätt har man 
rationaliserat transportflödet.

Anna-Lena Dahlberg från
Coop Logistik berättade det
komplexa flödet med 900 in-
leveranser till sina cirka 700

butiker. Men trots den stora
kontrollen ser man ändå en
mängd osäkerhetsvariabler. 

Anna-Lena Dahlberg redovi-
sade en beräkning som gjordes
på transportflödet av en utle-
verans till och inom Småland
med både lastbil och tåg. Vägs-
träckorna uppvisade felmargi-
nal och känslighet med
varierad bränsleförbrukning. 

Tågsträckan visade störst
osäkerhet beroende på ett re-
sonemang kring vilken elmix
som använts, då Coop också
betalar för grön el.  Utöver
skattning av osäkerhet visade
kalkylen att tågdelens klimat-
påverkan dominerades av last-
bärarnas kyl- och
värmesystem, som också kan
variera stort beroende på
väder och årstid. Något som
också påverkar kalkylerna är
huruvida man bör räkna med
terminalhantering eller inte.
Hur detta görs skiljer mellan
företagen. 

– Vi måste vara tydliga med
avgränsningar och att ange
osäkerhetsfaktorer och alla in-

blandade måste vara tydliga
med att kommunicera sina 
arbeten, säger Anna-Lena
Dahlberg.

Clas Ohlsons belyser
vikten av återkoppling
Detaljhandelsföretaget Clas
Ohlson har en importintensiv
verksamhet från många delar
av världen. Christina Wolf från
IVL redovisade ett arbete där
man har undersökt tre huvud-
sträckor för transporter till
Sverige från Kina.

Redovisningen var framför-
allt en genomgång av metoden
att nå fram till resultatet och
det enorma grundarbetet som
krävs för att få alla uppgifter 
i kalkylerna. Redovisningen
pekade på vikten av att visa var
inkonsekvenserna kan hittas
och att resultaten sedan åter-
koppla till uppgiftslämnarna
så att man för varje år kan 
förbättra och förfina sin 
metod med att fånga viktiga 
indata.

Åke Sjödin, IVL, berättade om
NTM:s analysmodell för gods-
transporter. 

Sönke Behrends är doktorand 
på Chalmers och berättade om
resultaten från en studie av 
Scanias transporter.

Tomas Rydberg från IVL berättade
bland annat om skillnaden mellan
klimatvarudeklaration och miljö-
varudeklaration.

Clas Ohlson har låtit göra en 
klimatberäkning på ett flöde från
Kina till Sverige. Christina Wolf
från IVL presenterade några av
huvuddragen.

Anna-Lena Dahlberg från Coop Logistik visade sina beräkningar av
klimatpåverkan inom ett av företagets transportflöden. 

Företag visade
sina metoder
och resultat



Samverkan Näringslivet är en del av Trafikverkets samarbete med företag som köper eller utför transporter och resor. Samverkan Näringslivet
har idag samarbete med cirka 200 företag. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt med att förbättra säkerhet, miljö och hälsa inom
transportsystemet. www.trafikverket.se/samverkannaringslivet

Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-750 90

www.trafikverket.se

”Att deklarera godstransporters klimatpåverkan” var ett
ämne som lockade till livliga samtal även under pausen


