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NTM status- och strategirapport avseende metoder, december 2015  

Standardisering av metoder och verktyg för att mäta och fastställa 
transporters emissioner och energianvändning 
 

 

Sammanfattning 

 

Denna sammanställning redovisar en generell överblick av de miljöutmaningar som 

transportsektorn måste hantera för att åstadkomma mer ekologiskt hållbara transportlösningar. 

 

Dessa miljöutmaningar kommer att fordra ett omfattande utvecklings- och förbättringsarbete 

vilket bör baseras på robusta och trovärdiga gemensamma metoder för att beskriva nuvarande 

situation och kunna redovisa effekter av genomförda förbättringdåtgärder. Dessa metoder 

måste även säkerställa att de data som används är tilllförlitlig och relevant.  

 

Baserat på allmänt accepterade och stringenta metoder med relevant och tillförlitlig data kan 

stödjande och förenklande verktyg utvecklas. Dessa verktyg kan därmed möjliggöra för 

samtliga aktörer utan specialistkunskaper och stora insatser att sammanställa sina transporters 

nuvarande miljöprestanda samt redovisa miljöeffekter av de förbättrande åtgärder som 

genomförs.  

 

Avslutningsvis beskriver detta dokument kortfattat hur EU driver på för att få en utveckling 

mot mer gröna transporter. 

 

 

Bakgrund 

 

Det finns fortfarande ett flertal geografiska områden i världen där luftkvaliteten på grund av 

bland annat omfattande trafik leder till stor negativ påverkan på människors hälsa. I dessa 

områden fordras föjaktligen trafiklösningar med mindre utsläpp av skadliga luftföroreningar. 

Påverkan på natur i form av försurning, övergödning, marknära ozon etc är även de 

kvarstående utmaningar kopplat till trafiken och specifika geografiska områden. En annan 

miljöaspekt är oron och en växande konsensus för svåra och omfattande klimatförändringar 

till följd av mänskliga utsläpp av växthusgaser.  

 

Trafikens bränsleförbrukning med tillhörande utsläpp av växthusgaser ökar och utgör globalt 

för närvarande ungefär en dryg femtedel av de samlade växthusgasutsläppen. Dessa utsläpp 

domineras av vägtransporter. Transporternas klimatutmaningar kommer att fordra modiga 

beslut bland de pionjärer som går före och anammar nya trafik- och transportlösningar. En 

minskad klimatpåverkan innebär att transportsystemet som helhet måste bli radikalt 

energieffektivare samt väsentligt öka användandet av förnyelsebara drivmedel. På global basis 

använder transportsektorn ungefär 95 % fossila drivmedel. 
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Trend för utsläpp av växthusgaser från transporter i Frankrike (exempel) – från 1990 till 

2011 (Mt CO2e), som inte är i linje med fransk lagstiftning att transportsektorn ska vara 

tillbaka på 1990 års nivåer år 2020. Källa: ADEME  

 

Det finns globala och lokala aktörer som utvecklar transportlösningar med mindre utsläpp av 

luftföroreningar och växthusgaser samt strävar mot ett ökat användande av förnyelsebara 

drivmedel. Dessa aktörer är internationella, nationella samt lokala betående av; ”policy 

makers”, transportköpare inom de flesta industrier, transportföretag verksamma inom samtliga 

trafikslag samt aktörer inom infrastruktur, förnyelsebara drivmedel samt tillverkning av 

fordon och farkoster. Totalt sett verkar antalet aktörer inom transportsektorn med ambition att 

utveckla mer ekologiskt hållbara transporter öka, men samtidigt måste de agera med viss 

försiktighet för att inte skapa konkurrensmässiga nackdelar för sin verksamhet eller region. 

 

 

Mål 

 

Det övergripande målet är att transporters utsläpp och resursanvändning ska understiga  

vetenskapligt fastställda hållbara nivåer, möta lagstiftningens krav samt uppfylla marknadens 

förväntningar. Detta nås inte idag och därmed fordras förbättrande åtgärder. Med målet att 

minska transporters miljöpåverkan finns därför ett fortsatt behov av gemensamma, robusta 

och trovärdiga metoder med tillhörande data som kan utgöra en gemensam plattform för att 

redovisa miljöprestanda och framsteg.  

 

 

Generell utveckling 

 

Beräkningar av transporters luftemissioner har under senare år alltmer inriktats mot metoder 

och data för klimatpåverkan, men den senaste tidens debatt kring dieselbilars utsläpp av 

kväveoxider kanske kan driva utvecklingen tillbaka något och även inkludera 

luftföroreningar. Denna trend kan komma att förstärkas eftersom partiklar, utöver sin negativa  
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påverkan på människors hälsa även utgör en klimatgas
1
 (black carbon). Långsiktigt är dock 

förväntningen att luftföroreningar från transporter kommer att minska tack vare 

lagstiftningens krav tillsammans med teknisk utveckling inom förbränning, avgasrening och 

renare drivmedel.  

 

För samtliga trafikslag finns en gemensam utmaning att öka användningen av förnyelsebara 

drivmedel, men respektive trafikslag har även specifika miljöutmaningar att hantera. 

Vägtransporter står för mycket av tätortproblematiken kring luftkvalitet samt dominerar 

transportsektorns användningen av fossila drivmedel och utsläpp av växhusgaser.  

Sjötransporter har fortfarande utmaningar kring utsläpp av svaveldioxid samt utsläpp av 

partiklar i hamnar. Inom flygtransporter finns det aktörer som hävdar att flygets utsläpp på 

hög höjd motsvarar en relativt större klimatpåverkan vilket fordrar fortsatt analys och 

eventuellt andra metoder, data och åtgärder. För järnvägstransporter utgör dieseldrivna lok en 

förbättringspotential. Eldrivna tåg och allt fler elbilar innebär att elkraftens ursprung kommer 

att få ökad betydelse. Ursprungsmärkning av elens primärenergi baserad på förnyelsebara 

källor, fossila källor eller kärnkraft kommer att växa i betydelse. Ett område för diskussion 

kopplat till förnyelsebara drivmedel är även deras verkliga klimatnytta. Detta beror till stor 

del på systemgränser och vad som inkluderas i beräkningar. Slutligen så råder ett generellt 

behov att fastställa robusta metoder för allokering av emissioner och resursanvändning då 

transporter i stor utsträckning bygger på delade trafik- och transportresurser, dvs. en potentiell 

risk att exkludera emissioner eller att de dubbelräknas.         

 

Även om det finns uppenbara utmaningar inom transportområdet så har stora framsteg gjorts 

och den allmänna kunskapen och förståelsen för dessa frågor är väsentligen högre idag än 

1993 då NTM startade. Med andra ord finns det goda förutsättningar för betydande framsteg 

framöver. Ett belysande exempel är att för närvarande pågår en intensiv internationell 

utveckling med strävan att harmonisera olika metoder för miljöberäkningar inom transporter. 

Denna utveckling sker främst inom klimatområdet nationellt och internationellt. NTM är 

aktiva samt bevakar denna utveckling.  

 

Nedan beskrivs kortfattat några pågående initiativ: 

 Specifika fristående metoder utvecklas fortfarande av olika organisationer och 

beräkningsverktyg. NTM har exempelvis utvecklat och publicerat sina metoder sedan 

1997. 

 

 World Resource Institute har med sitt Greenhouse Gas Protocol publicerat en rapport 

som klargör hur transporter enligt scope 3 ska inkluderas i deras rapportering. 

 

 Den europeiska standarden EN 16 258, som NTM aktivt var med och utvecklade är i 

full drift sedan december 2012 och testas löpande av olika aktörer inom varierande 

transportlösningar. Ett flertal handböcker för hur standarden kan implementeras har 

publicerats i bland annat Tyskland, Holland samt nyligen i Danmark. 

 

 

 

                                                 
1
 Detta gäller även metan (CH4), samt lustgas (N2O), vilka både förekommer vid förbränning samt vid 

bränsleproduktion.  
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 Lagstiftningen i Frankrike avseende rapportering av koldioxidemissioner från 

transporter gäller sedan oktober 2013. Till denna lagstiftning finns omfattande 

metodbeskrivningar, vilka även finns på engelska. (Article L. 1431-3 of the Transport 

Code/Decree n° 2011-1336 - 24
th

 October 2011/ Orders - 10
th

 April 2012) 

 

 Den internationella standardiseringsorganisationen ISO har utvecklat ett flertal 

standards på detta område: 

- ISO/TS 14067:2 013 beskriver klimatpåverkan av produkter. Detta blev inte en 

regelrätt standard efter strandade förhandlingar och blev istället en teknisk 

specifikation (TS). Transporter ingår indirekt via produkter. Diskussioner förs 

om att återta arbetet.  

- ISO 14 040 för livscykelsammanställning som kan användas för transporter.  

- ISO 14 025 för miljömärkning och deklarationer är en annan väg framåt enligt 

”Type III environmental declarations - Principles and procedures” 

- International Workshop agreement, IWA en nyligen avslutad procedur som 

genomfördes under 2014 och leddes av EU-projektet Cofret med syfte att 

sammanställa brister och förbättringsmöjligheter i den existerande EN 16 258. 

 

 EU har initierat ett flertal obligatoriska initiativ inom CO2-rapportering och 

redovisning för olika trafikslag. Några exempel är: 

-  EU ETS (Emission Trading Scheme) som inledningsvis inkluderade flyg inom 

samt till och från EU. Initiativet mötte stort internationellt motstånd från främst 

USA och Kina som menade att flyget måste hanteras med internationella 

regelverk. Detta har lett till att systemet numera endast inkluderar flyg inom 

EU med en förlängd mätperiod fram till slutet av 2016 för att fastställa en 

basnivå vilket gör att ICAO (International Civil Aviation Organization) då ges 

tid att utveckla en alternativ global mekanism för att dämpa flygets emissioner.  

-  Redovisning, rapportering samt verifiering (MRV) av sjöfartens utsläpp av 

koldioxid ska från och med 2018 göras för de fartyg som anlöper EU:s hamnar. 

-  För tunga fordon utvecklar EU en separat metod (ej kopplad till 

emissionsstandards) för CO2 och bränsleförbrukning som i en första fas 

kommer att innehålla en bränsleförbrukningsdeklaration. 

 

 Köpare och säljare av transporter har sedan något år tillbaka etablerat en internationell 

organisation Global Logistics Emission Council, GLEC i syfte att harmonisera 

metoder internationellt. I detta initiativ deltar ett flertal intresseorganisationer, bland 

annat NTM. 

 

 

Allmänna utmaningar inom metodveckling och resultatredovisning 

 

NTM kommer även fortsättninsvis att agera och driva utvecklingen på detta område  med 

målet att åstadkomma och säkerställa robusta och internationellt accepterade metoder. Vår 

ambition är att inkludera och säkerställa att utvecklingen även fortsatt omfattar påverkan på 

klimat, natur samt hälsa.  
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En betydande utmaning när transporters miljöpåverkan ska fastställas är att säkerställa 

trovärdiga verksamhets- och miljödata. Eftersom det ofta uppstår brist på specifika data 

fordras därför ofta en blandning av:  

 Modell- (eller aktivitets-) baserade data 

 Operationella data (bränsleförbrukning, bränslekvalitet, motortyp, fyllnadsgrad etc.) 

För att möjliggöra jämförbarhet och benchmarking av resultat baserat på olika typer av data 

fordras därför en redovisning av datakvalitet och validering tillsammans med en tydlig 

beskrivning av systemgränser och allokeringsprinciper.  

 

Vidare bör prestandaredovisning avseende, luftföroreningar, växthusgaser och 

energianvändning (fossil/förnybar) inkludera såväl absoluta som relativa prestanda då detta 

mer heltäckande beskriver faktisk utveckling.   

 

 

Generella aspekter på verktyg och stöd för att fastställa miljöprestanda 

 

I takt med utveckling av standards och lagstiftning så har det utvecklats ett flertal verktyg på 

marknaden som erbjuder miljökalkyler för transporter. De flesta beräknar endast CO2-

emissioner baserat på bränsleförbrukning. Nedan är en tabell som generellt beskriver olika 

kalkylstöds förmåga och begränsningar. 

 

Beräkning av : Beräkning baserat på   Beräkning baserat 

  bränsleinnehåll & förbränning 
1
 på bränsleinnehåll 

NOx
2
  Ja   Nej 

HC  Ja   Nej 

CO  Ja   Nej 

SO2  Ja   Ja/Nej 
3
 

PM (även black carbon) 
3
 Ja   Nej 

CO2 
4
  Ja   Ja 

N2O 
4
  Ja   Nej 

CH4 
4
  Ja   Nej 

Energianvändning Ja   Ja 

 
1) Inkluderar efterbehandling av avgaser 

2) Utsläpp av NOx kan reduceras med minskad förbränningstemperatur, vilket dock innebär ökad bränsleförbrukning. För att 
undvika denna avvägning reduceras NOx-utsläppen med olika former av efterbehandling av avgaser. I och med Euro 6 fordras 

numera SCR som innebär att UREA tillsätts avgaser.  

3) Om skrubber ingår i den tekniska lösningen är bränslebaserad kalkyl otillräcklig 

4) Fordras för att sammanställa utsläppen av växthusgaser. Det bör dock noteras att EN 16 258 erbjuder generella schablonvärden 

för CO2e baserat på endast bränslet. 

 

 

Implementering av emissionskalkyler 

 

För närvarande är de flesta beräkningsverktyg fristående program och system där användaren 

manuellt genomför kalkylen. Den vanligaste lösningen är därefter att med stöd av generella 

beräkningsprogram (t.ex. Excel) sammanställa prestanda baserat på data från ett 

miljöberäkningsverktyg. 
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En mycket rimlig utvecklig inom detta område med en omfattande manuell bearbetning av 

data är att själva miljökalkylatorn i framtiden “bäddas in” i företags verksamhetssystem och 

att verksamhetsdata och miljödata därmed tillsammans möjliggör en smidig och automatisk 

beräkning av miljöprestanda. Detta bör minska risken för mänskliga fel samt vara betydligt 

mer resurseffektivt. Vidare kan det frigöra kapacitet till det viktigare förbättringsarbetet. 

 

 
 

Primelogs Transport Management System där avancerade miljökalkyler och analyser erbjuds 

integrerat med övriga tjänster med stöd från NTMCalc via web service.  

 

 

Ambitioner inom EU 

 

Under 2013 och 2014 genomförde EU kommissionen (DG MOVE) studien ”Introduction of a 

standardised carbon footprint methodology
2
” med målet att: 

 Etablera en överblick av status inom området metoder och verktyg för 

beräkning av utsläpp av koldioxid 

 Definiera samt validera de huvudsakliga problemen samt klarlägga och 

fastställa generella mål kopplat till behovet att utveckla en harmoniserad metod 

på detta område. 

 Att utveckla riktlinjer och aktiviteter för att nå ovanstående mål 

 

Studien summerade problemen enligt nedan. 

 

• Nuvarande metoder är inte jämförbara och inte konsistenta: 

‒ För bränsleförbrukning jämförs schablonvärden med verkliga data.  

‒ Jämförelser sker av resultat från olika systemgränser, wtw-emissioner jämförs 

med ttw-emissioner (20 % skillnad vid dieseldrift) 

‒ Aktiviteter som inkluderas i logistikkedjan varierar.  

‒ Otydliga allokeringsprinciper av utsläpp, särskilt vid samlastning. Flera olika 

lösningar används. 

‒ Tomtransporter tas inte med av transportköparen som är ovillig att inkludera 

dessa i sitt ansvar. 

                                                 
2
 Genomfördes av CE Delft, Fraunhofer IML, TRT samt Conlogic 
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‒ Bristande harmonisering med andra existerande standards. 

‒ Otydlig deklaration av ingående trafikslag och vilken typ av data som använts 

 

Problem relaterade till rapportering av växthusgaser: 

• Komplexa transportsystem beroende på att det är många inblandande aktörer 

(transportköpare, speditörer, transportörer etc.)  

• Investeringar och kostnader för informationssystem, personal och administration 

hindrar utvecklingen 

• Informationen inkluderar affärskänslig information 

- Förbättrad effektivitet kan leda till andra kommersiella diskussioner 

- De affärskritiska delarna verkar främst omfatta godsvolymer och fyllnadsgrad. 

(tidigare var bränsleförbrukningen oftare ett hinder i denna diskussion) 

 Formella rapporteringskrav existerar inom EU ETS samt MRV, vilka måste beaktas 

 Transportföretag är inte motiverade att beräkna och producera data eftersom: 

- Det råder en begränsad efterfrågan från kunder 

- Finansiella och logistiska överväganden har högre prioritet 

 

Möjliga regleringar som diskuterades under studien: 

• Rapportering kan ske: 

- Frivilligt 

- Obligatoriskt 

 

• Typ av intervenering för harmonisering kan vara: 

- Frivilligt val av metoder 

- Stödja utveckling av harmoniserade metoder 

- Obligatoriskt användande av specificerad metoder 

 

• Typ av metod som kan väljas: 

- Nivå 1: Schablonprestanda för emissionsfaktorer (GHG/tkm). 

- Nivå 2: Schablonprestanda för fordonsemissionsfaktorer (GHG/vkm). 

- Nivå 3: Uppmätt bränsleförbrukning för fordon med omräkning till GHG 

 

Studiens övergripande rekommendation var att inledningsvis sträva mot frivillig rapportering 

baserat på obligatorisk användning av Nivå 3- metod (använda verkliga data från 

verksamhetens bränsleförbrukning) vilket avsevärt skulle förbättra tillförlitlighet och 

precision för den information som tillhandahålls. 
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EUs fortsatta arbete 

 

Baserat på EU:s vitbok för transporter och bland annat ovanstående studie lanserar EU-

kommissionen för närvarande en utlysning inom Horizon 2020 MG-5.3 - 2016. ”Promoting 

the deployment of green transport, towards Eco-labels for logistics”. Utlysningen anger 

nedanstående övergripande motivering:  

 

“Encourage business-based GHG certification schemes and develop common EU standards 

in order to estimate the carbon footprint of each passenger and freight journey with versions 

adapted to different users such as companies and individuals. This will allow better choices  

and easier marketing of cleaner transport solutions.” 

 

I korthet anges att: 

 Nuvarande situation med olika standards, initiativ samt beräkningsstöd med sina 

individuella underliggande metoder och data gör att beräkning av koldioxidutsläpp blir 

ojämförbara vilket därmed hindrar utvecklingen mot ökad klimateffektivitet som 

annars skulle uppnås.  

 Målet är att etablera ett koordinerat nätverk som samlar regionala, nationella samt 

internationella initiativ och inom detta driver arbete för konsensus, samarbete och 

kommunikation av harmoniserade metoder för hela försörjningskedjan.  

 Arbetet ska inkludera och beakta den europeiska standarden EN 16258 

 

NTM kommer att söka finansiering och medverkan i denna utveckling genom samarbete med 

andra parter. 

 


