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Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor

Källa:  Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008

 
 

Transporter är den sektor i vårt samhälle som är mest beroende av fossila bränslen (bensin och diesel). 
De står för cirka 30 procent av de fossila växthusgasutsläppen i Sverige. Koldioxid är den 
dominerande och viktigaste växthusgasen, men våra transporter släpper även ut växthusgaserna 
metangas, lustgas och ozongas. 94 procent av det bränsle som idag används till vägtransporter har 
fossilt ursprung. Totalt släpper transportsektorn ut 25 miljoner ton fossilt koldioxid per år, eller cirka 
2,5 ton koldioxid per person och år. Utsläppen från våra transporter har ökat med nära 10 procent 
sedan 1990. 
 
Enkelt samband mellan bränsleförbrukning och utsläpp 
Det finns 4,3 miljoner bilar i Sverige och dessa är dessutom bland Europas mest bränsletörstiga, även 
om bränsleförbrukningen minskar för nya bilar. Sambandet mellan bränsleförbrukning och utsläpp är 
enkelt: en liter bensin eller diesel ger mer än två kg fossilt koldioxid. Det finns ingen teknik för att 
rena bort koldioxid från motorer.  
 
Tre faktorer bestämmer hur stora koldioxidutsläppen blir från transporterna: 
1. Hur vi kör våra fordon 
2. Hur mycket bränsle fordonen förbrukar 
3. Andelen fossila bränslen (mängden bensin och fossil diesel i förhållande till förnybara drivmedel, 
som inte är beroende av fossil energi i sin framställning). 



Fossilt – Ej kretslopp

Persontransporters utveckling  i Sverige

Källa: Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
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Våra transporter har under en längre tid ökat och framtidsprognosen säger att vi kommer att resa allt 
oftare och allt längre sträckor. Ungefär hälften av våra resor består av så kallat tvunget resande 
(arbetsresor och olika typer av serviceresor som inköp och vård). Den andra hälften består till stor del 
av fritidsresor.  
 
Bil 
Persontransporterna i Sverige har ökat med 70 procent sedan 1970 och det vanligaste färdsättet är 
bilkörning. Ökningstakten har dock avtagit de senaste åren. Till år 2020 väntas persontransporterna i 
Sverige öka med 35 till 40 procent. En stor del av dessa transporter kommer att ske med bil. Tre 
fjärdedelar av hushållen i Sverige har egen bil, vilket gör Sverige till ett av de biltätaste länderna i 
Europa. I Karlstad står bilresorna för cirka 60 procent av persontransporterna. 
 
Kollektivtrafik 
Resandet med kollektivtrafiken i Sverige har ökat de senaste åren, det gäller framförallt långväga 
spårburna resor. Lokaltrafiken i Karlstad har haft en kraftig ökning med över 50 procent eller 2 
miljoner resor de senaste sex åren. Regionresorna med Värmlandstrafiks tåg och bussar redovisar 
också årlig ökning.  
 

Cykeltrafik 
Resorna med cykel varierar stort mellan kommunerna. I vissa kommuner och städer, tex Stockholm, 
har antalet cykelresor ökat markant de senaste åren, medan andra ligger kvar på samma siffror eller till 
och med minskar något. I Karlstad har vi inga årliga uppföljningar av cykeltrafiken. Den säkraste 
siffran är från Resvaneundersökning 2004 (RVU 04). Då gjordes i genomsnitt 15 procent av alla resor 
med cykel. När det gäller arbetspendling och skolresor är siffran betydligt högre under 
sommarhalvåret.  
 
Varför dominerar bilen? 
Den allmänna tillgången till bil och de stora investeringarna i ny infravägstruktur gör det enkelt för 
bilisten. Nya vägar skapar ny trafik och efter ett tag behövs fler nya vägar, och så vidare. Många 



viktiga resmål, som stormarknader, olika fritidsnöjen och arbetsplatser planeras och byggs för bilen. 
Butiker och service flyttar allt längre bort från konsumenterna och resvägen till arbetet blir längre.  
 

Några lösningar 
För att vända nuvarande trend med ett ökat bilresande behövs en rad åtgärder. Vi måste bygga och 
planera så att en större del av våra ärenden kan göras till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. 
Tillgången till bränslesnåla bilar och förnybara bränslen måste bli bättre. Positivt är att andelen 
förnybara bränslen, där etanol står för över hälften av användningen, ökar. Likaså ökar försäljningen 
av biogas, biodiesel och rapsolja. Utöver detta behövs omfattande motivationsåtgärder som påverkar 
trafikanters attityder och beteende och leder till klimatsmarta val.  



 

Transportsektorn i Karlstad bidrar totalt med 277 500 ton 

växthusgaser per år, vilket innebär att varje Karlstadsbo släpper ut 

3,3 ton

Källa: RUS, Regional utsläppsstatistik 2008
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I Karlstad kommer cirka 38 procent av utsläppen av växthusgaser från transportsektorn (gråa fälten i 
diagrammet). Det innebär cirka 277 500 ton per år, vilket motsvarar 3,3 ton per person. För Karlstad, 
liksom för övriga kommuner i Sverige, är transporterna det område som kräver störst förändring. 
 
Transportmål för Karlstad 
Miljö- och klimatstrategin är det samlade styrdokumentet inom miljöområdet och antogs av 
kommunfullmäktige i september 2011. Det finns tre viktiga transportmål för Karlstad i det 
dokumentet:  

1. Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn i Karlstad som geografiskt område ska 
minska med 25 procent mellan 2008 och 2020. 

2. Andelen resor med kollektivtrafiken ska fördubblas från 2005 till 2020. 
3. Andelen resor med gång- och cykeltrafik ska öka, från 30 procent år 2004 (RVU04) till 35 

procent 2015 och 40 procent 2020. 



TÄNKVÄRT OM SVENSKENS RESOR

• Mer än 13 miljoner resor, motsvarande 36 miljoner mil, görs varje dag

• Hälften av resorna är jobbrelaterade

• Det vanligaste färdsättet är med bil (60 procent) 

• 60 procent av oss reser utomlands under ett år

• Det finns 4,3 miljoner bilar och ¾ av hushållen har egen bil

• Bensin är det vanligaste drivmedlet för bilar

• I genomsnitt reser vi 40 km under en dag, vilket tar 70 minuter.

Källa: SIKA, Den nationella resvaneundersökningen (2007:19) 

 
 



KÄLLSORTERA FÖRETAGETS RESOR!

NÅGRA TIPS:

• respass för bussen

• tjänstecyklar för korta resor

• tåg istället för flyg när det går

• kör snålt

• miljöbil som tjänstebil

• resfria möten

 
 
Att källsortera företagets resor innebär att aktivt och klimatmedvetet organisera sina transporter.  Här 
få du några tips! Fler tips finns i dokumentet ”Tips på åtgärder” 
 

Respass för bussen 
Skaffa ett antal respass för lokal- och regionbuss till arbetsplatsen. Publicera information om busslinjer 
och tidtabeller på gemensamma informationstavlor och intranät. 
 
Tjänstecyklar för korta resor 
Tjänstecyklar är ett bra alternativ när avstånd och väderlek tillåter. Kanske är en elcykel ett bra val. Se 
till att det finns dusch och ombytesrum för arbetspendlande cyklister. 
 
Tåg istället för flyg när det går 
Tåg istället för flyg är ett miljövänligt ställningstagande för vissa avstånd och destinationer. 
 
Kör snålt 
Låt personalen få utbildning i sparsam körning och trafiksäkerhet/halkkörning. Genom sparsam 
körning kan man minska sin bränsleförbrukning med närmare 15 procent. 
 
Miljöbil som tjänstebil 
För vissa av företagsresorna är bilen kanske nödvändig och numera finns ett stort utbud av 
miljöfordon som tjänstebil. En miljöbil ska ha låga avgasutsläpp och låg bränsleförbrukning 
 

Resfria möten 
Att använda telefon- och video och webbkonferenser för arbetsmöten är ett sätt att minska personalens 
resor i tjänsten, vilket sparar både tid, pengar och miljöbelastning. Tekniken finns och investeringen 
betalar sig snabbt.  


