
Institutionen för Tema  

Campus Norrköping 

 

 

  

C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2014 

 

Jonas Rannamaa 

En kritisk studie av metoder för skattningar av 
CO2 från vägtrafik med diesel som drivmedel. 

 

 

 

 
 

Li kö i  i it t  C  N kö i  601 74 N kö i  



  

 

  

Rapporttyp 
Report category 
 
       Licentiatavhandling  
       Examensarbete 
 AB-uppsats  
       C-uppsats 
       D-uppsats     
       Övrig rapport 
 
       ________________  

Språk 
Language 
 
       Svenska/Swedish 
       Engelska/English 
 
 
      ________________ 

Titel 
En kritisk studie av metoder för skattningar av CO2 från vägtrafik med diesel som drivmedel. 
 
 
 
 
Title 
A critical studie of methods used for estimating CO2 from diesel powered road traffic. 
 
 
Författare 
Author 
Jonas Rannamaa 

Sammanfattning 
Det finns nu ingen tvekan om att det är vi människor, och vårt användande av fossila bränslen, som bidrar till den förstärkta växthuseffekten. 
Rättvisande metoder till att mäta växthusgasutsläpp är nödvändiga för att kunna fatta framtida beslut. Vägtrafiken är en av de största källorna till 
utsläpp av växthusgaser och den ökar hela tiden i omfattning. Den här studien fokuserar på olika metoder som används för att uppskatta 
koldioxidemissioner från vägtrafiken genom att först uppskatta mängderna diesel, från ett kritiskt perspektiv. Som hjälp till detta har en alternativ 
metod, för att uppskatta dieselkonsumtionen från vägtrafiken i Sverige, skapats. Resultaten visar skillnader mellan olika metoders uppskattningar, 
några av dessa i motsättning till varandra. Studien visar att resultat från modellen HBEFA 3.1 samvarierar med statistiken över levererad diesel i 
Sverige men visar lägre volymer. De alternativa metoderna, som skapats för den här studien, kan förklara sänkningarna av dieselkonsumtionen år 
2008-2009 men kan inte förklara sänkningarna år 1999-2000 och 2011-2012. Mera studier som undersöker skillnaderna mellan resultaten från 
National inventory report Sweden och statistisk information över levererade mängder diesel i Sverige, och vad som orsakar dessa, behövs. 
 
 
Abstract 
There is now no doubt about that it is humans, and our usage of fossil fuels, that contributes to the global warming. Accurate methods of 
measuring greenhouse gases are vital for future decision making. Road traffic is one of the major sources for greenhouse gases and it is increasing 
in volume. This study focus on different methods, used to estimate carbon dioxide emissions from road traffic by first estimating the quantity of 
diesel, from a critical point of view. For that purpose an alternative method used to estimate diesel consumption from road traffic in Sweden is 
created. The results show differences between methods estimates, some of them in contradiction to each other. The study shows that the results 
from the model HBEFA 3.1 covariate with both sources of statistics on delivered diesel in Sweden but show lower volumes. The alternative 
methods created in this study can explain the decrease of diesel consumption in the year 2008-2009 but can’t explain the decrease in the years 
1999-2000 and 2011-2012. More studies on differences between the results in the National inventory report Sweden and statistical information on 
deliveries of diesel, and what is causing them, are needed. 
 

ISBN 
_____________________________________________________ 
ISRN  LIU-TEMA/MV-C—14/31--SE 
_________________________________________________________________ 
ISSN 
_________________________________________________________________ 
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 
 
 
 
 
 
 
Handledare 
Tutor 
Per Sandén 

Nyckelord 
top-down, bottom-up, växthusgaser, utsläpp, vägtrafik, beräkningar, modeller, HBEFA 3.1, statistik, diesel, vägtraffik, national 
inventory report Sweden, nationell inventering 
 
Keywords 

 
Datum 
Date  
2014-11-23 

URL för elektronisk version 
 
http://www.ep.liu.se/index.sv.html 

Institution, Avdelning 
Department, Division 
Tema vatten i natur och samhälle, 
Miljövetarprogrammet 
Department of Water and Environmental Studies, 
Environmental Science Programme 
 



Sammanfattning 

Det finns nu ingen tvekan om att det är vi människor, och vårt användande av fossila bränslen, som 
bidrar till den förstärkta växthuseffekten. Rättvisande metoder till att mäta växthusgasutsläpp är 
nödvändiga för att kunna fatta framtida beslut. Vägtrafiken är en av de största källorna till utsläpp av 
växthusgaser och den ökar hela tiden i omfattning. Den här studien fokuserar på olika metoder som 
används för att uppskatta koldioxidemissioner från vägtrafiken genom att först uppskatta mängderna 
diesel, från ett kritiskt perspektiv. Som hjälp till detta har en alternativ metod, för att uppskatta 
dieselkonsumtionen från vägtrafiken i Sverige, skapats. Resultaten visar skillnader mellan olika 
metoders uppskattningar, några av dessa i motsättning till varandra. Studien visar att resultat från 
modellen HBEFA 3.1 samvarierar med statistiken över levererad diesel i Sverige men visar lägre 
volymer. De alternativa metoderna, som skapats för den här studien, kan förklara sänkningarna av 
dieselkonsumtionen år 2008-2009 men kan inte förklara sänkningarna år 1999-2000 och 2011-2012. 
Mera studier som undersöker skillnaderna mellan resultaten från National inventory report Sweden 
och statistisk information över levererade mängder diesel i Sverige, och vad som orsakar dessa, 
behövs. 

  



Abstract 

There is now no doubt about that it is humans, and our usage of fossil fuels, that contributes 
to the global warming. Accurate methods of measuring greenhouse gases are vital for future 
decision making. Road traffic is one of the major sources for greenhouse gases and it is 
increasing in volume. This study focus on different methods, used to estimate carbon dioxide 
emissions from road traffic by first estimating the quantity of diesel, from a critical point of 
view. For that purpose an alternative method used to estimate diesel consumption from 
road traffic in Sweden is created. The results show differences between methods estimates, 
some of them in contradiction to each other. The study shows that the results from the 
model HBEFA 3.1 covariate with both sources of statistics on delivered diesel in Sweden but 
show lower volumes. The alternative methods created in this study can explain the decrease 
of diesel consumption in the year 2008-2009 but can’t explain the decrease in the years 
1999-2000 and 2011-2012. More studies on differences between the results in the National 
inventory report Sweden and statistical information on deliveries of diesel, and what is 
causing them, are needed. 
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1. Inledning 
Det finns nu ingen tvekan om att mänskliga aktiviteter bidrar till att medeltemperaturen på 
jorden höjs (IPCC 2014). Det är framför allt koldioxiden men också andra gaser som 
uppkommer genom förbränning av fossila bränslen som är orsaken. Höjningen resulterar 
inte bara i stigande temperaturer i luften utan också i havsvattnet. Att medeltemperaturen 
inte stigit mer än vad den gjort fram till idag (0,85oC) kan förklaras med att haven absorberar 
en stor mängd energi och att vi fortfarande har inlandsisar i polarområdena som både 
absorberar och reflekterar energi. Dessa smälter dock i högre takt än vad man tidigare trott 
(Azar 2008).  

Effekterna av den globala medeltemperaturuppgången slår starkast mot naturen. Vissa 
effekter i mänskliga samhällen har också visat sig kunnat härledas till klimatförändringen och 
då i kombination med andra influenser (IPCC 2014). De mest uppenbara förändringarna i 
naturen är förändrad nederbörd, smältande glaciärer och tinande permafrost. Man har även 
kunnat observera omfattande förändringar i olika arters säsongsmässiga aktiviteter (IPCC 
2014). Påverkan på de mänskliga samhällena är till stor del regionalt betingad. I vissa 
områden har skördar av olika grödor rapporterats vara högre men i de flesta fall har 
klimatförändringarna haft en negativ inverkan. Även extremvädersförhållanden som 
värmevågor, torka, översvämningar, cykloner och skogsbränder har blivit mycket vanligare 
och större i omfattning (IPCC 2014). 

Hur omfattande effekterna av det förändrade klimatet kommer att bli, beror till stor del på 
vilka åtgärder vi människor bestämmer oss för att vidta. År 1992 antogs FN:s 
klimatkonvention (United nations framework convention on climate change, UNFCCC) och 
regelverket trädde i kraft 1994. Klimatkonventionen ligger till grund för Kyotoprotokollet, 
som är en internationell överenskommelse mellan de industrialiserade länderna att minska 
utsläppen av växthusgaser. Alla länder som skrivit under konventionen ska dessutom 
redovisa sina årliga utsläpp av växthusgaser till UNFCCC i form av en nationell 
inventeringsrapport (Naturvårdsverket 2014a). Sverige och EU samt Island har åtagit sig att 
begränsa utsläppen av växthusgaser till 80 % av vad de var år 1990, fram till år 2020 
(Miljödepartementet 2013). 

För att uppnå målen krävs rättvisande metoder för att mäta utsläppen av växthusgaser. Då 
utsläppsmängderna är stora och kommer från en mängd vitt skiljda områden är det många 
gånger svårt att uppskatta dem. Dock är det av mycket stor vikt att resultaten från dessa 
uppskattningar är precisa då beslutsfattare och politiker använder dem för att fatta beslut 
inför framtiden (Smit & McBroom 2009). 

Av de områden som använder sig av fossila bränslen är vägtrafiken ett av de största 
(Zachariadis, Ntziachristos & Samaras 2001) och det är fordon med diesel som drivmedel 
som ökar mest (SCB 2014). Vägtrafiken bidrar med över 30 % av de totala utsläppen av 
koldioxid i Sverige (Naturvårdsverket 2014a) och de förväntas att öka på grund av de 
framtida globala kraven på privat mobilitet (Zachariadis, Ntziachristos & Samaras 2001).  

För att kunna uppskatta storleken på koldioxidemissionerna på ett enhetligt sätt, finns 
riktlinjer att tillgå (European environment agency 2013, IPCC 2013). Dessa riktlinjer bygger 
på utprövade metoder som de länder som skrivit under konventionen kan använda sig av för 
att uppnå en likvärdig kvalité på skattningarna. Valet av specifika metoder skiljer sig dock åt 
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från land till land. Exempelvis använder vissa länder sig av en annan modell för beräkning av 
koldioxidemissionerna från vägtrafiken än Sverige men själva upplägget för insamling av data 
ser lika ut för alla (IPCC 2013). Det finns många studier på hur pass väl sådana typer av 
modeller fungerar i teorin (exempelvis Hausberger, Rexeis, Zallinger & Luz 2009) men få eller 
inga oberoende studier på hur pass väl verkligheten stämmer överens med de resultat 
modellen genererat då den använts för att beräkna emissioner av koldioxid från vägtrafiken i 
ett specifikt land. 

2. Syfte och frågeställning 
Skattningar och beräkningar för utsläpp av koldioxid kan genomföras på olika sätt. En metod 
är att använda sig av modeller som med uppmätta data som input skattar storleken på de 
totala utsläppen av koldioxid eller delar av dessa. En annan metod är att använda sig av data 
från leverantörer, över totala mängder levererat bränsle, för att bilda sig en uppfattning av 
storleken på utsläppen. Den första metoden brukar kallas för bottom-up och den andra top-
down. 

Studien fokuserar på koldioxidemissioner från vägtrafikens användning av diesel då det är 
fordon av det slaget som är den snabbast växande gruppen i Sverige (Statistiska centralbyrån 
2014). 

Syftet är att kritiskt jämföra olika tillvägagångssätt att beräkna utsläpp av fossil koldioxid från 
vägtrafik med diesel som drivmedel i Sverige. 

Hur väl överensstämmer uppskattningar genomförda utifrån ett top-down perspektiv med 
uppskattningar genomförda utifrån ett bottom-up perspektiv? 

Hur bra överensstämmer skattningar från de alternativa beräkningsmetoderna som 
konstruerats i denna studie med bottom-up skattningar gjorda för National inventory report 
Sweden? 

3. Bakgrund 
Att uppskatta mängderna av koldioxidemissioner från fossila bränslen är viktigt speciellt som 
underlag för kommande infrastruktur och politiska beslut (Smit & McBroom 2009). Därför 
har många modeller utvecklats för att kunna mäta dessa. I detta avsnitt beskrivs olika 
tillvägagångssätt för att uppskatta koldioxidemissionerna från fossila bränslen.  

3.1. Diesel, energiinnehåll och emissioner 
Diesel är ett drivmedel som på senare tid blivit allt vanligare i Sverige. Detta till största delen 
beroende på den starkt ökande försäljningen av dieseldrivna personbilar (Statistiska 
centralbyrån 2014). Då diesel är ett fossilt bränsle och då koldioxiden den genererar vid 
förbränning bidrar till den förstärkta växthuseffekten, har inblandning av biodiesel blivit allt 
vanligare. Mängden biodieselinblandning som tillåts i diesel har successivt ökats från 2 % till 
dagens 7 % (EN590). Energiinnehållet i fossila bränslen beräknas med hjälp av bränslets 
specifika värmevärde som brukar anges i gigajoule per kubikmeter (GJ/m3). Värdet varierar 
beroende kvalitén på det aktuella bränslet. Emissionsfaktorerna anger hur mycket av en viss 
gas som alstras vid förbränning av ett visst bränsle och anges i många fall som kilogram per 
gigajoule (kg/GJ). För koldioxid varierar värdet på emissionsfaktorn beroende på hur mycket 
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kol som bränslet innehåller (Naturvårdsverket 2014c). I tabell 1 finns värmevärden och 
emissionsfaktorer för olika miljöklasser av diesel, andelen av miljöklasserna i procent för 
åren 1990, 2000 och 2011 samt medelvärdet för emissionsfaktorer och värmevärden för 
dessa år. Värdena kommer ifrån Svenska petroleum och biodrivmedelinstitutet och 
Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2014c).  

Tabell 1: Värmevärden och emissionsfaktorer för olika miljöklasser av diesel och andel av miljöklasser samt 
medelvärde av värmevärdet och emissionsfaktorn år 1990, 2000 och 2011. 

 

3.2. Top-down och bottom-up perspektiv 
Eftersom koldioxidutsläppen är en följd av förbränningen av diesel, kan de totala mängderna 
diesel användas för att beräkna dessa. För att beräkna den totala mängden diesel som 
använts i Sverige av vägtrafiken kan antingen ett top-down eller bottom-up perspektiv antas. 
Om ett top-down perspektiv antas skulle det innebära att man eftersöker de totala 
mängderna diesel (för alla användningsområden) som importerats det aktuella året och den 
diesel som lagerhållits från året innan. Hur exakt denna beräkning blir beror på om alla 
distributörer och lagerhållare är kända och rapporterar mängderna i enlighet med 
verkligheten. Till exempel kan bränsleturism vara en felkälla (Daly & Gallachóir 2011), som 
det dessutom kan vara svårt att skatta storleken på. När de totala dieselmängderna i Sverige 
det berörda året är uppskattade, tilldelas den till de olika områdena som använder sig av 
den. Hur mycket som tilldelas, beror på hur mycket diesel som levererats till området.  För 
vissa områden finns det bra uppgifter om mängden använd diesel. Ett exempel på detta är 
uppgifter från militärmakten (Naturvårdsverket 2014c). Fördelen med top-down 
perspektivet är att man får en känd mängd diesel från rapportörerna vilket innebär att inga 
skattningar av den totala dieselmängdens storlek behöver göras. Nackdelarna är att möjliga 
felkällor är svåra att uppskatta och upptäcka, som exempelvis bränsleturism eller 
felrapportering av leverantörer, vilket kan ge en missvisande bild av de olika delarna. Då det 
finns flera delar som den totala mängden diesel ska allokeras till, och en av dessa anses 
osäker men de andra säkra, så tillfaller den eventuella resterande mängden diesel till den 
osäkra delen. Detta leder till att mängderna i den osäkra delen, och hur väl de stämmer 
överens med verkligheten är beroende av den inledande beräkningen men också av hur 
precisa de andra områdenas skattningar är (Daly & Gallachóir 2011).  

Om i stället ett bottom-up perspektiv används för att beräkna dieselanvändningen för 
vägtrafiken utgår man ifrån hur mycket fordon i Sverige verkligen förbrukar. Eftersom det är 
tekniskt omöjligt på grund av mängden fordon, varierande trafikförhållanden mm. så måste 

Diesel 
Värmevärde 
(GJ/m3) 

Emissionfaktor CO2 
(ton/TJ) 

Andel 1990 
(%) 

Andel 2000 
(%) 

Andel 2011 
(%) 

Miljöklass 1 35,28 72 0 94 99 
Miljöklass 2 35,28 72,56 0 0 0 
Miljöklass 3 35,82 74,26 100 6 1 
Medelvärde 
1990 35,82 74,26 

   Medelvärde 
2000 35,31 72,13 

   Medelvärde 
2011 35,28 72,01 
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ett urval av varje fordonstyp göras. Dessa måste sedan testas för ett urval av körsituationer 
och även för yttre förhållanden som värme eller kyla. Med detta gjort kan en modell skapas 
och i den, antalet fordonskilometer per fordonskategori, matas in. Körningen av denna 
modell skulle visa en skattning av dieselåtgången för vägtrafiken. Fördelen med detta 
tillvägagångssätt, är att om det finns bra testdata, så kan var del uppskattas för sig och ingen 
del blir lidande för att den är mer osäker än den andra. Nackdelen med perspektivet är att 
en modell bara är en förenkling av verkligheten. Om modellen skulle vara helt rättvisande 
skulle alla fordon i Sverige behöva testas under alla möjliga körförhållanden, körstilar och 
yttre förhållanden men eftersom bara ett urval testats och sedan ska representera en så 
mycket större mängd kan stora fel uppkomma. En modell skapad för Europeiska förhållande 
med europeiska urval av fordon kan således vara missvisande då trafikemissioner i 
exempelvis Australien eftersöks (Smit & McBroom 2009).  

Många gånger jämförs en ur ett bottom-up perspektiv genomförd undersökning med en 
undersökning gjord utifrån ett top-down perspektiv i hopp om att minska de potentiella 
felen. Denna metod kan även användas till att kritiskt granska modeller och resultat 
framtagna från dessa. Det finns även exempel på modeller där top-down informationen är 
en av bottom-up modellens parametrar (Zachariadis & Samaras 1999). 

3.3. Top-down statistik 
Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över mängderna diesel i Sverige grundar sig på 
uppgifter, inrapporterade, av samtliga oljehandelsföretag som enligt lag (SFS 2001:99, SFS 
2001:100) är skyldiga att lämna ut dessa. Statistiken finns samlad i databaser som går att nå 
genom SCB:s hemsida (www.scb.se). I dessa databaser kan en mängd urval göras. Förutom 
den totala levererade mängden diesel i Sverige årsvis, kvartalsvis eller månadsvis går det 
även att se vilka typer av återförsäljare som dieseln levererats till och vilken miljöklass som 
den tillhör. I databasen går också att se hur stora mängder diesel med biodieselinblandning 
som årsvis levererats i Sverige. Vilka mängder biodiesel detta rör sig om redovisas också. 

I enlighet med Kyotoprotokollet och artikel 4 och 12 i United nations framework convention 
on climate change (UNFCCC) ska alla länder som undertecknat detta, på en årlig basis, 
rapportera nationella utsläpp av antropogena emissioner av växthusgaser (Naturvårdsverket 
2014b). Detta sker i Sverige i form av en årlig nationell inventeringsrapport som kallas 
National inventory report Sweden. Till denna rapport står Naturvårdsverket som 
uppdragsgivare och SMED (Svenska miljöemissionsdata) som utförare. I National inventory 
report 2014, har uppgifter samlats in genom månatliga utskick till alla oljebolag och andra 
som lagerhåller petroleumprodukter och kol. Dessa uppgifter har sedan kontrollerats av 
Statistiska centralbyrån och grossister (Naturvårdsverket 2014c). Till skillnad från Statistiska 
centralbyrån har SMED i National inventory report Sweden fördelat de totala mängderna 
diesel på specifika sektorer (figur 1). 

http://www.scb.se/
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Figur 1: Bilden visar i vilka steg som dieseln allokerats till olika sektorer i National inventory report Sweden  
2014, enligt ett top-down perspektiv.  

I den första fasen har all biodiesel exkluderats från den totala mängden diesel samt diesel för 
stationär förbränning allokerats. Uppgifter angående mängden biodiesel och mängden diesel 
till stationära ändamål fås från den månatliga undersökningen via utskick beskriven ovan. I 
andra fasen allokeras diesel till militärmakten, järnvägstrafiken och arbetsfordon. 
Dieselåtgången i militärmakten och för järnvägstrafik anses vara väl dokumenterad och har 
erhållits av Militärmakten respektive Transportstyrelsen (Naturvårdsverket 2014c). 
Dieselåtgången för arbetsfordon baseras på en SMED-rapport (Fridell, Jernström & Lindgren 
2008). I den tredje fasen uppskattas dieselåtgången för fiske, inrikes sjöfart och vägtrafiken. 
För att uppskatta fiskeflottans dieselåtgång har en SMED-rapport från 2006 (Statistiska 
centralbyrån 2006), som behandlar energiåtgången till den Svenska fiskeflottan år 2005, 
använts tillsammans med uppgifter från Havs- och vattenmyndigheten. För uppskattning av 
dieselmängden till inrikes sjöfarten har uppgifter från de månatliga utskicken till oljebolag 
och lagerhållare av petroleumprodukter använts (Naturvårdsverket 2014c).  

3.4. Bottom-up statistik 
I National inventory report Sweden används ett bottom-up perspektiv för att skatta mängden 
diesel till vägtrafiken. Modellen man använder till detta heter HBEFA 3.1 (Handbook 
emission factors for road transport). HBEFA 3.1 är en sammanslagning av den förut använda 
modellen med samma syfte, ARTEMIS, och föregångaren HBEFA 2.1 (Naturvårdsverket 
2014c). Modellen simulerar utsläppsmängder från personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar 
och bussar samt motorcyklar och mopeder. Emissionsfaktorerna för alla utsläpp utom 
koldioxid baseras på tester som utförts i typiska Europeiska förhållanden, medan 
koldioxidemissionerna står i förhållande till bränsleåtgången vilket betyder att 
emissionsfaktorer från tabell 1 använts (Hausberger, Rexeis, Zallinger & Luz 2009; 
Naturvårdsverket 2014c). För körning av modellen används uppgifter om antalet fordon och 
årligt trafikarbete (skattade körsträckor i Sverige). Fordonen delas upp i sex kategorier. 
Dessa är personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar, stadsbussar, turistbussar och motorcyklar 
(mopeder inkluderade). Kategorierna delas upp i segment där fordonen särskiljs beroende 
på vikt, motorstorlek och bränsleslag. Fordonen delas sedan ytterligare i undersegment 
beroende på storlek, teknologi och reningsteknik (Naturvårdsverket 2014c).  Antalet fordon 
och åldersdistribution ur varje kategori fås från bilregistret och trafikarbetet beräknas, 
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utifrån en modell, med de totala körsträckorna beräknade från trafikmätningar i Sverige som 
grund (Edwards, Nilsson, Thulin & Vorwerk 1999). För tunga lastbilar anges också hur långa 
körsträckor som skett med tom, halv eller fullastad bil per segment och ålder på fordonet i 
enlighet med en nationell undersökning från 1997 (Hammarström & Yahya 2000).  

Med kallstartsemissioner menas emissioner som uppkommer då motorn startas kall och tills 
dess den och reningssystemet i fordonet uppnått arbetstemperatur. Kallstarter medför 
förutom högre bränsleförbrukning och därmed högre koldioxidutsläpp också högre utsläpp 
av andra gaser som går orenade genom fordonets reningsfunktioner (Lenner 2000). 
Evaporationsemissioner uppkommer genom att bränslet i fordonet avdunstar. Detta kan det 
göra av många anledningar, exempelvis att bilen står parkerad i solen en mycket het dag 
(U.S. department of transportation 2014). För att uppskatta kallstart och avdunstning behövs 
yttertemperaturer över året, körsträcka per körning och parkeringstider. Avdunstningen av 
bränsle påverkar inte koldioxidutsläppen men dieselåtgången. Dock är diesel inte lika 
benäget att avdunsta som bensin (Fingas 2013) och mängderna anses därför vara små i 
förhållande till mängderna som undersöks. Körsträcka per körning och parkeringstider är 
uppskattad genom en undersökning med instrumentförsedda bilar (SNRA 1999).  Ett fordons 
bränsleförbrukning bestäms i realiteten också av vilken typ av körning som utförs för 
stunden. Tillexempel drar en bil mer bränsle vid körning med höga varvtal på motorn än med 
låga eller om trafikrytmen är ojämn så fordonet behöver stanna till för att sedan öka i 
hastighet igen. I och med detta finns det möjligheter att bestämma trafiksituationer i HBEFA 
3.1. I modellen finns 69 olika typer av vägar och 4 klasser av trafikförhållanden att tillgå 
(Naturvårdsverket 2014c). För att bestämma dessa förhållanden på svenska vägar har 
modellen för bestämmande av olika fordonstypers trafikarbete använts (Edwards et al. 
1999). När beräkning av trafikarbete enligt modellen, utförs används trafikmätningar på 
olika vägtyper. Resultat från dessa mätningar visar vilka typer av vägar och vilken andel av 
trafikarbetet som utförts på dessa. För statistik över trafiksituationer på olika vägtyper över 
tid har VTI publikationen, Trafikvariation över året (Björketun och Carlsson 2005) och 
rapporten Standardised traffic inputs for the operational street pollution model 
(OSPM)(Jensen 1997) tillämpats. Utöver trafikmätningar har även två databaser med 
geografisk information använts. Den ena innehåller uppgifter om väglängder, vägfunktion, 
hastighetsgränser och medeltrafik, för lätta och tunga lastbilar, på statliga vägar. Den andra 
har använts för resterande vägar och innehåller information om vägtyper och väglängder 
men inte information om medeltrafik. Dessa användes för att urskilja vägtyper och 
hastighetsbegränsningar (Naturvårdsverket 2014c).  

Resultatet från HBEFA 3.1 adderas med de andra sektorernas dieselmängder och jämförs 
med resultatet av en top-down beräkning. Jämförelsen visar att de två undersökningarna 
skiljer sig åt. Top-down mängderna av diesel är större än mängderna beräknade med 
bottom-up. Differensen mellan de två beräkningsmetoderna har fördelats lika utöver alla 
sektorer förutom arbetsfordon.  Resultaten från HBEFA 3.1 presenteras som energimängder.   

4. Metod och statistik 
Utsläppsmängderna av koldioxid från vägtrafik med diesel som drivmedel presenteras i 
National inventory report Sweden år för år och dessa är framtagna med hjälp av modeller 
och skattningar. Eftersom denna studies syfte är att granska dessa resultat har modellering 
och skattning undvikits och grunddata använts så långt som möjligt.  
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4.1. Värmevärden och emissionsfaktorer 
Värmevärdena från tabell 1 har i denna studie använts för volymberäkningar av diesel, då 
resultaten från Sveriges inventering av växthusgaser är redovisade som energimängder, 
samt för att räkna om de levererade dieselvolymerna i Sverige till energienheter. 
Emissionsfaktorerna har i denna studie använts till att beräkna den utsläppta koldioxiden 
utifrån energimängder. 

4.2. Körsträckor 
Körsträckorna för personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar, är hämtade från 
Trafikanalys (Trafikanalys 1999-2013). Statistik för motorcyklar har inte behandlats då dessa 
inte är dieseldrivna. Körsträckorna summeras årsvis och baseras på mätarställningsuppgifter 
som samlas in från bilprovningarna i samband med fordonsbesiktning (Trafikanalys 2014). 
Körsträckorna är i detta fall inte skattade utan bygger på inrapporterade uppgifter (top-
down) vilket inte är fallet med trafikarbetet som beskrivs ovan, där sträckorna räknas upp 
utifrån trafikmätningar (bottom-up). Uppgifter som använts är de totala körsträckorna för 
dieseldrivna fordon. För personbilar och bussar finns uppgifter om detta men för lätta och 
tunga lastbilar justerades körsträckorna på grund av att andra drivmedelstyper var med i 
deras totala körsträckor. Detta gjordes genom att andelen fordon med andra typer av 
drivmedel än diesel beräknades. Samma andel drogs sedan av från de totala körsträckorna 
för fordonsslaget. Denna beräkning innehåller ett antagande om att medelvärdet på 
körsträckorna för fordon med diesel som drivmedel är lika stora som medelvärdet på 
körsträckorna för fordon med andra drivmedel. Enligt Kwon (2006) är så inte fallet, utan 
fordon med diesel som drivmedel tenderar att ha högre körsträckor i snitt.  

4.3. Bränsleförbrukning 
Bränsleförbrukningen för ett fordon kan variera. Körstil, trafikförhållanden, bilvård och 
klimat är bara några av de förhållanden som tillsammans påverkar den (Hausberger et al. 
2009). I denna studie har inga försök att simulera olika förhållanden gjorts. För personbilar 
och lätta lastbilar har snittförbrukningen för alla nya fordon det aktuella året, grundade på 
uppgifter från fordonstillverkarna, använts (Trafikverket 2014). Snittförbrukningen för tunga 
lastbilar är tagna från samma källa och grundar sig på en undersökning från Tyskland 
(Trafikverket 2014). Bussar är antagna att förbruka samma mängd som tunga lastbilar.  

I den här studien har tre olika alternativ konstruerats. I alternativ 1 görs ett antagande om 
att bränsleförbrukningen, för alla år, är lika stor som snittförbrukningen för nya bilar var 
2012. Alla fordon för varje år har alltså samma snittförbrukning. I alternativ 2 har värdet på 
snittförbrukningen för nyregistrerade fordon varje år använts. Hela beståndet av exempelvis 
personbilar ett visst år är alltså tilldelade snittförbrukningen för nyregistrerade bilar det året. 
De två första alternativen är extremfall. Innan 2012 var bränsleförbrukningen för olika typer 
av fordon högre och det finns även många äldre fordon, med högre snittförbrukning än de 
nya, i Sveriges fordonsflotta. Därför skapades alternativ 3. I alternativ 3 har hänsyn tagits till 
äldre fordonsmodeller och alla års snittförbrukning.  

Då snittförbrukningen enligt alternativ 3 beräknas, har hänsyn tagits till åldersdistributionen 
i fordonsflottan. Att använda uppgifter om nyregistrerade bilar för att beräkna denna är 
enligt Zachariadis, Ntziachristos och Samaras (2001) en användbar metod då den 
informationen finns tillgänglig i de flesta länder. Enligt Zhu och Ferreira (2013) finns det en 
optimal nivå av detalj beroende på syftet med beräkningen. Ytterligare detaljer har därför 



 

8 
 

undvikits då syftet med alternativ 3 är att ta fram en trend och inte att beräkna de exakta 
mängderna av konsumerad diesel. Ju mer komplex en modell blir desto mer ökar de 
osäkerheter som inputdata för med sig (Zhu & Ferreira 2013) vilket kan påverka trenden.  I 
beräkningen har andelen nyregistrerade personbilar multiplicerats med körsträckorna för 
personbilar och med snittförbrukningen för nyregistrerade personbilar det året. Andelen 
fordon som inte är nya har beräknats genom att subtrahera andelen nyregistrerade fordon 
från 1. Denna har sedan multiplicerats med körsträckorna för personbilar det året och sedan 
med medelvärdet av snittförbrukningen för alla åren innan det år som behandlas.  

För lätta lastbilar saknas information om dieselförbrukningen före år 2009. För dessa år har 
bränsleförbrukningen antagits till samma värde som 2009. Troligtvis var snittförbrukning 
högre då men eftersom information saknas om detta är det äldsta kända värdet antaget. 
Snittförbrukningen har sedan multiplicerats med körsträckorna för lätta lastbilar det år som 
behandlas.  För värden från och med 2009 har förbrukningen beräknats genom att 
snittförbrukningen för nya lätta lastbilar multiplicerats med andelen nyregistreringar av den 
totala mängden lätta lastbilar och körsträckorna för lätta lastbilar det året. Efter detta har 
andelen lätta lastbilar som inte är nyregistreringar, multiplicerat med körsträckorna det 
aktuella året och medelvärdet på snittförbrukningen för åren innan.  

Vad gäller lastbilar så finns det få undersökningar avseende bränsleförbrukningen. Men 
enligt undersökningen som trafikverket använt sig av ligger förbrukningen på cirka 3.5 liter 
per mil. Anledningen till att det exakta värdet inte anses vara avgörande här är att dessa 
värden inte använts för att räkna fram de exakta dieselmängderna utan för att analysera 
trender över tid. Se appendix 1 för ekvationer till alternativen. 

4.4. Dieselleveranser 
Statistiska centralbyrån tillhandahåller information om dieselleveranser i Sverige. I deras 
databas kan olika urval specificeras. Dock finns det inget alternativ att välja som visar hur 
mycket diesel som levererats till just vägtrafiken. Därför har två olika alternativ använts. Som 
första alternativ har de totala mängderna levererad diesel i Sverige valts. De totala 
mängderna levererad diesel innefattar alla miljöklasser alltså även diesel som i vanliga fall 
inte används av vägtrafiken. I det andra alternativet har bara leveranser till bensinstationer 
och övriga valts. Övriga representerar kunder med egna lagringsmöjligheter som exempelvis 
lokaltrafik eller stora åkerier. Biodieseln betraktas som en förnyelsebar energikälla och har 
därför exkluderats i båda av urvalen. Detta innebär att endast koldioxid från fossil diesel 
behandlas. 

4.5. Statistisk metod 
I denna studie har Pearson´s r använts för analys av samvariation mellan olika dataserier. 
Korrelationskoefficienten r anger hur väl två dataserier samvarierar linjärt. Om r=1, följer 
värdena från det två serierna perfekt en rak uppåtgående linje. Om r=-1 är linjen avtagande 
(Helsel & Hirsch 2002). Ett antagande om att de dataserierna som analyseras är linjärt 
ökande har gjorts genom visuella studier av graferna. Dataserierna har sedan jämförts med 
varandra för att se vilka som har starkast samvariation. 

Linjär regression har använts för att undersöka sambandet mellan två kontinuerliga 
variabler. I denna analys har R2- värdet, dataseriernas lutningskoefficienter samt ett 
signifikanstest för att se hur starkt beroendet är mellan dataserierna tagits fram. R2- värdet 
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är korrelationskoefficienten upphöjd med 2 (Helsel & Hirsch 2002). Nollhypotesen (H0) i 
signifikanstestet är att lutningen på den linje som bildas då dataserierna sätts mot varandra 
som X och Y är 0 och alternativhypotesen (H1) att lutningen är skild från 0. Om lutningen i 
detta test skulle visa sig vara 0 betyder detta att de är oberoende av varandra. 
Signifikansnivån är satt till 5 %. Även punkterna i vilken de genom regressionsanalysen 
framtagna linjerna skär Y-axeln, har granskats. Dessa visar den uppskattade skillnaden i 
volym mellan dataserierna. De studerade variabler är dieselkonsumtion enligt HBEFA 3.1 och 
totala leveranser av diesel samt HBEFA 3.1 och leveranser till bensinstationer och övriga. 

5. Resultat 
Resultaten i denna studie är indelade i fem avsnitt. Kapitel 5.1 inleds med grafiska jämförelser mellan 
top-down perspektiven totala leveranser av diesel och leveranser till bensinstationer och övriga och 
bottom-up perspektivet HBEFA 3.1 samt de totala körsträckorna för all trafik med diesel som 
drivmedel (figur 2). Efter det visas resultaten av två korrelationsanalyser och två linjära 
regressionsanalyser mellan HBEFA 3.1 och totala leveranser av diesel samt HBEFA 3.1 och leveranser 
till bensinstationer och övriga.  

I figur 3 och 4 viss sedan hur medelförbrukningen har ändrats över tid då resultaten från HBEFA 3.1 
och totala körsträckorna för alla slags fordon använts. 

I avsnitt 5.2 visas resultaten från de alternativa metoderna (figur 5). Därefter har alternativ 3 jämförts 
med HBEFA 3.1, totala leveranser av diesel och leveranser till bensinstationer och övriga (figur6). 

I avsnitt 5.4 visas hur andelen körsträckor som olika typer av fordonsslag utfört och hur de förändrats 
över tid (figur 7). 

I det sista avsnittet (5.4) visas skillnaderna i koldioxidutsläpp mellan totala leveranser av diesel samt 
leveranser till bensinstationer och övriga och HBEFA 3.1 och skillnaden mellan totala leveranser av 
diesel och leveranser till bensinstationer och övriga över tid (figur 8). 

5.1. Körsträckor och uppgifter om dieselmängder 
I figur 2 kan en positiv tillsynes linjär trend avläsas för alla fyra grafer. Vid granskning av grafen som 
visar HBEFA 3.1:s resultat av förbrukad diesel av vägtrafiken i Sverige över tid kan ses att den positiva 
trenden avbryts vid flera tillfällen. Det första avbrottet sker år 1999-2000, där HBEFA 3.1:s resultat 
har en liten minskning emedan körsträckorna och båda kurvorna över dieselleveranser ökar. Nästa 
nedgång är 2008-2009. Här visar alla uppgifter över dieselmängder en minskning. De totala 
körsträckorna avtar dock bara i ökning och behåller en positiv trend. År 2011- 2012 ses också en 
nedgång av dieselmängderna i både totala leveranser och resultaten från HBEFA 3.1. Dock kan inte 
denna nedgång ses i Leveranser till bensinstationer och övriga samt totala körsträckorna. För dessa 
ses bara en avtagande ökningstakt. 
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Figur 2: Total körsträcka för vägtrafik med diesel som drivmedel (Trafikanalys 1999-2013), mängden diesel 
beräknad med resultat från HBEFA 3.1 som grund (Eionet 2014), totala leveranser av diesel i Sverige (alla 
miljöklasser inkluderade) samt leveranser av diesel till bensinstationer och övriga (miljöklass 1) (Statistiska 
centralbyrån 2014). Värden för de totala körsträckorna avläses på sekundäraxeln. 
 

Korrelationsanalysen visar att HBEFA 3.1:s dieselvolymer samvarierar bäst med totala 
leveranser av diesel. Korrelationskoefficienten har i detta fall ett värde på 0,999. Volymer 
enligt HBEFA 3.1 och leveranser till bensinstationer och övriga visar också hög samvariation. I 
det sista fallet är korrelationskoefficienten 0,994.  

Resultatet av den linjära regressionsanalysen där HBEFA 3.1 är den beroende och totala 
leveranser av diesel den oberoende visar ett mycket starkt samband. R2-värdet är i detta fall 
0,999 vilket betyder att modellen som är framtagen genom regressionsanalysen kan förklara 
99,9 % av variationen i HBEFA 3.1. Signifikansvärdet är 6,94*10-19 vilket är långt under 1 %. 
Detta betyder att H0, i hypotestestet, kan avfärdas och någon form av samband konstateras. 
Lutningskoefficienten på den linje som bildas då HBEFA 3.1 och totala leveranser av diesel är 
satta som Y och X är 1,024 (med en signifikansnivå på 5 %, från 1,001 till 1,046). 
Skärningspunkten med Y-axeln är -1,315 miljoner kubikmeter diesel. 

I den andra linjära regressionsanalysen där HBEFA 3.1 är den beroende och leveranser till 
bensinstationer och övriga den oberoende är R2-värdet 0,989. Signifikansvärdet är i detta fall 
3,64*10-13, också detta under 1 %, vilket betyder att H0 kan förkastas även här och någon 
form av samband konstateras. Lutningskoefficienten för den linje som bildas då HBEFA 3.1 
och leveranser till bensinstationer och övriga är satta som Y och X är 0,953 (med en 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1998 2003 2008 2013 

Enligt HBEFA 3.1 
(miljoner m3) 

Leveranser till 
bensinstationer och 
övriga (miljoner m3) 

Totala leveranser 
(miljoner m3) 

Totala körsträckor 
(miljoner km) 



 

11 
 

signifikansnivå på 5 %, från 0,891 till 1,016). Skärningspunkten med Y-axeln är -0,483 
miljoner kubikmeter diesel. 

Då de totala körsträckorna för vägtrafiken med diesel som drivmedel och dieselåtgången 
enligt resultaten från HBEFA 3.1, ritas upp mot varandra i ett punktdiagram, kan man avläsa 
att ju större de totala körsträckorna blir ju mindre blir ökningen av dieselåtgången (figur 3). 
Detta ger grafen dess bågformiga karaktär. I diagrammet kan tre avvikelser avläsas. Den 
första av dessa tillhör den andra datapunkten från vänster sett, den för år 2000. Den andra 
av dessa är datapunkten tillhör år 2009 (fjärde från höger) och den tredje för 2012 (sista åt 
höger). Datapunkten för år 2000 visar en liten minskning av dieselkonsumtionen jämfört 
med året innan. Detta trots att körsträckorna det året ökade kraftigt. För år 2009 är det en 
markant minskning av dieselkonsumtionen jämfört med året innan. Men här har även 
körsträckornas ökningstakt stagnerat. År 2012 är minskningen av använd diesel, jämfört med 
2011, stor och körsträckorna har fortsatt att öka. 

 
Figur 3: Punktdiagram över dieselförbrukning enligt HBEFA 3.1 mot totala körsträckor. 

Eftersom åren kan vara svåra att urskilja i figur 3 har en graf som visar snittförbrukningen för 
alla fordon per år utifrån resultaten från HBEFA 3.1 ritats upp (figur 4). Den visar en över tid 
kraftig nedgång av snittförbrukningen för hela fordonsflottan i Sverige. Den största delen av 
nedgången har skett mellan 2005 och 2012. Detta stämmer mycket väl överens med den 
kraftigt ökande försäljningen av personbilar med diesel som drivmedel under de åren 
(Statistiska centralbyrån 2014). 
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Figur 4: Snittförbrukningen för vägtrafik med diesel som drivmedel över tid beräknade utifrån konsumerad 
diesel enligt HBEFA 3.1 (Eionet 2014) och totala körsträckorna (Trafikanalys 1999-2013).  

5.2. Olika bränsleförbrukningsalternativ 
Resultaten från bränsleförbrukningsalternativen visas i figur 5. Trots att värdena för 
bränsleförbrukningen, vid beräkningen av alternativen, kraftigt skiljer sig åt ser trenderna 
lika ut i alla tre. I alternativ 1, där bränsleförbrukningen för alla år är antagna till 2012 års 
snittförbrukning för nya dieselbilar, ligger den totala mängden förbrukad diesel något lägre 
än i de andra alternativen men trenden följs. Alternativ 2 visar en utplaning 2011-2012 men 
fortfarande en ökning. Detta trots att hela fordonsflottan har nya bilars snittförbrukning 
varje år. Alternativ 3 som är det mest verklighetsnära vad gäller snittförbrukningen visar den 
högsta uppgången. Alla tre alternativ visar en nedgång 2009 men inget av alternativen visar 
nedgångar för år 2000 och 2012. 
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Figur 5: Den totala dieselåtgången av diesel till vägtrafiken i tre olika fall. Alternativ 1: Visar totala åtgången av 
diesel till vägtrafiken där alla värden på bränsleförbrukningen är samma som för år 2012. Alternativ 2: Totala 
åtgången av diesel till vägtrafiken då alla bilar ett aktuellt år har haft det årets bränsleförbrukning. Alternativ 3: 
Totala åtgången av diesel till vägtrafiken då hänsyn tagits till äldre bilar som fortfarande är i trafik. 

I figur 6 har alternativ 3 från figur 5 ritats upp mot konsumerad diesel enligt HBEFA 3.1, 
levererad diesel till bensinstationer och övriga och totala leveranser av diesel. Grafen för 
HBEFA 3.1 visar tre sänkningar (år 1999-2000, 2008-2009 och 2011-2012) under perioden 
1999-2012 medan graferna för alternativ 3 och leveranser till bensinstationer och övriga 
bara visar en (år 2008-2009). Grafen för de totala leveranserna av diesel visar två sänkningar 
(år 2008-2009 och 2011-2012). Alla graferna har sänkningen 2008-2009 gemensamt. Att 
alternativ 3 visar lägre dieselkonsumtion än HBEFA 3.1 beror på att det i alternativ 3 inte 
tagits någon hänsyn till olika trafiksituationer, hastigheter mm. Det medför att 
snittförbrukningen blir lägre. 
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Figur 6: Mängden diesel beräknad med resultat från HBEFA 3.1 som grund (Eionet 2014), totala leveranser av 
diesel i Sverige (alla miljöklasser inkluderade), leveranser still bensinstationer och övriga av diesel (miljöklass 1) 
(Statistiska centralbyrån 2014) och alternativ 3 från alternativa beräkningsmetoderna. 

5.3. Fördelningen av körsträckor 
Figur 7 visar fördelningen av körsträckor för de olika fordonsslagen personbilar, lätta 
lastbilar, tunga lastbilar och bussar med diesel som drivmedel. I diagrammet kan avläsas att 
både körsträckorna för tunga lastbilar och bussar legat på en nästan konstant nivå under alla 
åren som visas (1999-2012). De små men ändå betydelsefulla förändringar som kan ses är 
under år 2008-2009 och 2011-2012. Dessa är betydelsefulla i den mening att, då det gäller 
tunga bränsletörstiga fordon, även små förändringar i körsträckorna kan ge stora utslag på 
den totala dieselförbrukningen. För år 1999-2000 är ökningen av körsträckor för alla 
fordonslag uppenbar, förutom för bussar där de varken ökar eller minskar. Körsträckorna för 
lätta lastbilar har ökat alla år utom 2008-2009 då det var en liten nergång. Personbilarna har 
haft en stadig ökning av körsträckorna under alla år som studeras. Andelen personbilar och 
lätta lastbilar har ökat sin andel av körsträckorna från ungefär 57 % 1999 till 84 % 2012. 
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Figur 7: Körsträckorna för personbil, lätt lastbil, tung lastbil och buss med diesel som drivmedel. 

5.4. Skillnader i utsläppsmängder av koldioxid 
Figur 8 visar skillnaderna i utsläppsmängderna av koldioxid då totala leveranser av diesel och 
leveranser till bensinstationer och övriga jämförs med HBEFA 3.1 under åren 1999- 2012. 
Även skillnaderna i koldioxid mellan totala leveranser av diesel och leveranser till 
bensinstationer och övriga illustreras i figuren. Skillnaderna mellan totala leveranser av 
diesel och HBEFA 3.1 är störst.  
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Figur 8: Skillnader koldioxidutsläpp då totala leveranser av diesel och leveranser till bensinstationer och övriga 
jämförts med HBEFA 3.1 samt skillnaden i koldioxidutsläpp mellan totala leveranser av diesel och leveranser till 
bensinstationer och övriga. 

6. Diskussion 

6.1. Överensstämmelse mellan bottom-up och top-down beräkningar 
Modellen HBEFA 3.1 är, som beskrivet i metoden, en bottom-up beräkning av 
energiåtgången för vägtrafiken med diesel som drivmedel som sedan med hjälp av 
värmevärdet räknats om till dieselmängder. I denna studie jämförs resultaten från modellen 
med två olika uppgifter över dieselleveranser i Sverige årsvis och de totala körsträckorna, 
som alla innehåller information beräknade utifrån ett top-down perspektiv (figur 2). I 
National inventory report Sweden sker också en sådan jämförelse. Enligt Daly och Gallachóir 
(2011), kan jämförelser av det här slaget vara till nytta om tilldelningen av bränsle till 
vägtransporterna (top-down) är tillräckligt precis. Exakt vilka uppgifter man använt sig av 
som top-down information i National inventory report Sweden framgår inte. Dock är 
karaktären på grafen för top-down informationen farligt lik grafen för totala dieselleveranser 
i Sverige där alla miljöklasser av diesel ingår. Det finns också en extremt stark korrelation 
mellan resultaten från HBEFA 3.1 och de totala dieselleveranserna i Sverige. De utförda 
regressionsanalyserna stödjer också denna teori. R2- värdet som regressionsanalysen visar 
då HBEFA 3.1:s samband med totala dieselleveranser analyserats är extremt nära 1 (0,999). 
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Om R2- värdet hade varit 1 hade modellen framtagen genom den linjära regressionsanalysen 
kunnat förklara HBEFA 3.1:s variation till 100 %. Om det är så att jämförelsen är gjord mot de 
totala dieselleveranserna så blir det svårt att benämna top-down informationen som precis. 
Detta gör att jämförelsen av top-down perspektivet mot bottom-up perspektivet i National 
inventory report Sweden i så fall är missvisande.  

I båda fallen (då HBEFA 3.1 och totala leveranser och HBEFA 3.1 och leveranser till 
bensinstationer och övriga analyserats) kunde nollhypotesen förkastas. Detta betyder att 
något slags samband föreligger. Värdet för skärningspunkten av Y-axeln, då HBEFA 3.1 är 
beroende och totala leveranser av diesel oberoende, visar en större skillnad (1,315 miljoner 
kubikmeter diesel) än när HBEFA 3.1 är beroende och leveranser till bensinstationer och övriga, 
oberoende (0,483 miljoner kubikmeter diesel). Dessa mängder är diesel till andra områden än 
vägtrafiken, inkluderade i totala leveranser av diesel. Att det också är en skillnad i mängder mellan 
HBEFA 3.1 och leveranser till bensinstationer och övriga tyder på att HBEFA 3.1 visar för låga 
volymer. Lutningskoefficienten, då HBEFA 3.1 och totala leveranser satts som Y och X är mycket nära 
1 (1,024) och i det här fallet kan man med 95 % säkerhet säga att den inte är 1 utan något högre. 
Detta antyder att mängderna diesel som inte är till vägtrafiken också förändras över tiden. I det 
andra fallet, då HBEFA 3.1 och leveranser till bensinstationer och övriga sätts som Y och X, är 
lutningskoefficienten något under 1 (0,953) men här ligger värdet 1 inom konfidensintervallet. Totala 
leveranser av diesel förklarar alltså HBEFA 3.1:s variation bättre än leveranser till bensinstationer och 
övriga men ökar något mer över tid och beskriver även mycket högre dieselvolymer. 

Enligt HBEFA 3.1:s resultat sker den första minskningen av dieselkonsumtionen år 1999-
2000. Körsträckorna för alla typer av fordon utom bussar (bussars körsträckor har legat på 
ungefär samma nivå under hela den undersökta perioden) upplevde här en ökning vilket 
också måste betyda att dieselåtgången och därmed utsläppen av koldioxid ökar. Dock visar 
HBEFA 3.1 då en minskning. Denna minskade dieselåtgång som modellen HBEFA 3.1 
presenterar samt de kraftigt ökande totala körsträckor kan tydligt ses i figur 2. Även värdena 
för båda urval av den levererade dieseln i Sverige är högre år 2000 än 1999. Modellens 
resultat går alltså emot alla andra undersökningar i det här fallet.  

År 2008-2009 visar modellen HBEFA 3.1 ytterligare en sänkning av den totala konsumtionen 
av diesel för vägtrafiken i Sverige. Vid denna tidpunkt visar även uppgifter om levererad 
diesel i båda fallen en sänkning (figur 2). Resultaten från HBEFA 3.1 samvarierar här med 
uppgifterna om levererad diesel men de totala körsträckorna visar en ökning. Vid en 
närmare studie av körsträckorna i figur 7 kan dock upptäckas att de totala körsträckorna 
visserligen ökar men de mera bränsletörstiga tunga lastbilarna och lätta lastbilarna upplever 
en minskning. Denna minskning av de tyngre fordonens körsträckor har överstigit den ökning 
av förbrukad diesel som ökningen av personbilars körsträckor inneburit. Även de alternativa 
beräkningsmetoderna pekar på detta (figur 5). Det går att spekulera i om det var 
finanskrisen 2008-2009, som inleddes i USA och snabbt spred sig internationellt, som orsakat 
nedgången av levererad och konsumerad diesel och körsträckor för tunga och lätta lastbilar i 
Sverige. 

År 2008- 2009 följs av två år med uppgång av såväl HBEFA 3.1:s resultat som uppgifterna 
från top-down beräkningarna. Därefter, år 2011-2012, redovisar HBEFA 3.1 ytterligare en 
nedgång av konsumtionen vilken den här gången är större än den år 2008-2009. Den totala 
mängden levererad diesel med alla miljöklasserna inkluderade visar även den en sänkning i 
ungefär samma storleksordning som HBEFA 3.1. Levererad diesel till bensinstationer och 



 

18 
 

övriga visar dock en uppgång. De totala körsträckorna ökar också kraftigt. Genom att studera 
figur 7 kan ses att det är personbilarna som står för den största ökningen men att också lätta 
lastbilars körsträckor ökar. Körsträckorna för tunga lastbilar och bussar minskar något.  

I det här fallet måste en undersökning om huruvida minskningen av körsträckorna för tung 
trafik kan ha dragit ner den totala förbrukningen, trots den stora ökningen av de totala 
körsträckorna, göras. I bränsleförbrukningsalternativ 3 är detta gjort.  

6.2. Förklaring med hjälp av alternativa beräkningsmetoder 
De alternativa beräkningsmetoderna sträcker sig tillbaka till år 1999 och fortlöper fram till 
2012 (figur 5). Detta betyder att nedgången av förbrukad diesel under 1990-talet början och 
mitt inte kan undersökas med hjälp av dessa. Ingen av alternativen uppvisar någon sänkning 
av förbrukad diesel för åren 1999-2000 och 2011-2012 men alla för 2008-2009. Detta 
betyder att det endast är för år 2008-2009 som orsaken till sänkningen klarlagts. Orsaken är 
enligt de alternativa beräkningsmetoderna att personbilarnas ökande körsträckor och dess 
bidrag till den ökande dieselkonsumtionen inte överstiger den minskade konsumtionen av 
diesel som sänkningen av körsträckor för tyngre fordon bidragit till. Att alla de alternativa 
beräkningsmetoderna visar en höjning av dieselkonsumtionen under år 1999-2000 och 2011-
2012 då HBEFA 3.1:s resultat visar en sänkning betyder att andra orsaker än 
dieselkonsumtion till följd av körda sträckor måste hittas. 

När alternativ 3 jämförs mot de totala dieselleveranserna, leveranser till bensinstationer och 
övriga och konsumtionen enligt HBEFA 3.1 (figur 6), visar det sig att alternativ 3 bäst följer 
leveranser till bensinstationer och övriga samtidigt som konsumtionen enligt HBEFA 3.1 bäst 
följer de totala leveranserna av diesel, sett till uppgångar och nedgångar av 
dieselkonsumtionen. 

6.3. Skillnader i koldioxidemissioner 
I denna undersökning jämfördes koldioxidutsläppen som alstras beräknade utifrån olika uppgifter på 
mängden förbrukad diesel. Skillnaden mellan totala leveranser av diesel och HBEFA 3.1 ligger på en 
jämn nivå och är ungefär lika stora under alla undersökta år. HBEFA 3.1 följer alltså totala leveranser 
av diesel nästan perfekt. Detta kan också ses på skillnaderna mellan totala leveranser av diesel och 
leveranser till bensinstationer och övriga som bildar en nästan perfekt spegelbild av skillnaderna 
mellan leveranser till bensinstationer och övriga och HBEFA 3.1. Även dessa resultat antyder starkt 
på att HBEFA 3.1 har ”kalibrerats” mot totala leveranser av diesel, vilka också innehåller diesel till 
järnvägstransporter, inrikes sjöfart och diesel för uppvärmning av olika fastigheter, när HBEFA 3.1 
egentligen bara ska visa utsläppen ifrån vägtrafiken. Statistisk information över 
dieselbränsleåtgången visar också att det nästan varje år som det varit en låg förbrukning av just 
järnvägen, inrikes sjöfarten och uppvärmning av fastigheter också är en sänkning av de totala 
leveranserna av diesel och skillnaderna mellan totala leveranser av diesel och leveranser till 
bensinstationer och övriga (Statistiska centralbyrån 2014). Att det inte är varje gång kan bero på 
lagrad diesel till året därpå och/eller att vägtrafiken använt sig av mer diesel det året. 

6.4. Sammanfattande diskussion 
Av nedgångarna av dieselkonsumtionen som sker år 1999-2000, 2008-2009 och 2011-2012 
kan alltså bara en av nedgångarna, år 2008-2009, förklaras i denna studie. Orsakerna till de 
övriga nedgångarna av dieselkonsumtionen går inte att hitta med hjälp av jämförelser med 
top-down information och inte heller genom prövningar av olika förbrukningsalternativ.  
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En annan infallsvinkel för att förklara nedgångarna som HBEFA 3.1 visar, och då särskilt de 
nedgångar som sker efter att körsträckorna för tung trafik sänks (år 2008 och framåt) är att 
se till de tunga fordonen på svenska vägar som inte är Sverigeregistrerade. Dessa redovisas i 
trafikanalys rapportserie, Utländska lastbilstransporter i Sverige, som en starkt ökande grupp 
(Trafikanalys 2012). Dock finns det andra studier som mer än fördubblar andelen utländska 
transporter i Sverige jämfört med vad som finns beskrivet i myndigheten för trafikanalys 
rapporter (Sternberg 2013). Skulle så vara fallet kan de minskade mängderna konsumerad 
diesel, år 2008-2009 och 2011-2012, som HBEFA 3.1 redovisar delvis förklaras. Kanske kan 
även anledningen till varför levererade dieseln ligger så pass mycket högre, än vad HBEFA 
3.1 visar att den svenska trafiken konsumerat, förklaras. Även om detta skulle vara sant 
kvarstår faktumet att de alternativa metoderna i denna studie inte kunde förklara 
nedgången av konsumerad diesel år 2011-2012, trots extremt låga nivåer på 
bränsleförbrukningen. Detta tyder på att hela förklaringen inte kan ligga i de yttre faktorerna 
utan också i de inre. Med yttre faktorer menas här andra anledningar till att 
dieselkonsumtionen höjs eller sänks som exempelvis den utländska lastbilstrafiken.  Med 
inre faktorer menas här, modellen HBEFA 3.1:s uppbyggnad och behandlingen av inputdata 
till denna. 

För en körning av HBEFA 3.1 används inputdata som alla är producerade med hjälp av 
modeller eller skattningar (Naturvårdsverket 2014c). Osäkerheter från modeller som 
används för att beräkna inputdata förpassas vidare till huvudmodellen (I det här fallet HBEFA 
3.1) och också över tid (Clay & Johnston 2006). Enligt Clay och Johnston (2006) finns risker 
med att resultat från modeller uppfattas vara mer precisa än vad de egentligen är. I national 
inventory report Sweden beräknas de sammantagna osäkerheterna, för inputdata och 
modellen HBEFA 3.1, vara 3,12 % för koldioxidutsläpp av vägtrafiken år 2012 (Eionet 2014). I 
rapporten, Emission factors for the model PHEM for the HBEFA version 3, (Hausberger et al. 
2009) beräknas HBEFA 3.1:s osäkerheter. Resultatet av undersökningen visar att 
osäkerheterna för modellen för förbrukning av diesel varierar mellan 0,9 till 6,1 % för lättare 
fordon och mellan 3,6-4 % för tunga fordon. Osäkerheterna varierar beroende på vilken typ 
av teknologi och hastighet som undersöks. Till dessa osäkerheter kommer de som 
representerar framtagandet av inputdata. Den sammantagna osäkerheten redovisade i 
National inventory report Sweden 2014 ter sig då lågt beräknad. Detta visar sig också i 
skillnaden av utsläppen av koldioxid enligt HBEFA 3.1 jämfört med top-down skattningarna 
av levererad diesel. Korrelationsanalysen och regressionsanalysen tyder också på ett mycket 
starkt samband mellan HBEFA 3.1:s beräkningar och totala leveranser av diesel. Detta kan 
betyda att man på nått sätt använt sig av de totala leveranserna av diesel alltså mängder 
diesel också innehållande diesel till järnvägstrafik, inrikes sjöfart och uppvärmning av 
fastigheter för att verifiera en modell för vägtrafikens förbrukning av diesel. Dock borde ju 
rimligtvis verifieringen inte lyckas vilket ger ytterligare frågetecken. 

7. Slutsatser 
- Bottom-up och top-down uppskattningarna överensstämmer så till vida att de har en 

hög korrelation men dieselkonsumtionen är underskattad av bottom-up skattningen. 
En korrelationsanalys och en regressionsanalys visar att bottom-up perspektivet, 
HBEFA 3.1, samvarierar mycket bra med totala leveranser av diesel där i vilken också 
diesel till annat i vägtrafiken är medräknat. Skillnaderna i koldioxidemissioner visar 
också dessa på ett samband mellan totala leveranser av diesel och HBEFA 3.1, då 
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dessa ligger på nästan exakt samma nivå under alla undersökta år. Skillnaderna 
mellan leveranser till bensinstationer och övriga och HBEFA 3.1 skiljer sig stort åt från 
år till år. Som störst är skillnaderna där HBEFA 3.1 beräknat en sänkning av 
koldioxidemissionerna men leveranser till bensinstationer och övriga redovisar höjda 
volymer. 

- De alternativa beräkningsmetoderna kunde förklara nedgången av 
dieselkonsumtionen 2008-2009 men inte nedgången i konsumtionen 1999-2000 och 
2011-2012. 

- Granskningen i denna studie lämnar många frågor obesvarade. Ytterligare studier på 
skillnaderna i National inventory report Sweden:s resultat i jämförelse med top-down 
genererad information om leveranser av fossila bränslen, och vad som orsakar 
skillnaderna, behövs. 
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Appendix 1 
Ekvationer för beräkning av alternativ 1 till 3. 

Alternativ 1 
Den totala förbrukningen av diesel i Sverige under ett visst år är i alternativ 1 beräknad enligt 
ekvationen nedan.  

 
𝐹𝑡𝑜𝑡(𝑖) = (𝑆𝑃𝐵(𝑖) ∗ 𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑃𝐵 2012) + (𝑆𝑇𝐿(𝑖) ∗ 𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑇𝐿 2012) + (𝑆𝐿𝐿(𝑖) ∗ 𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝐿𝐿 2012) + (𝑆𝐵(𝑖)

∗ 𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝐵 2012) 

 

𝐹𝑡𝑜𝑡(𝑖) = Volymen diesel som vägtrafiken förbrukar år i. 

𝑆𝑃𝐵(𝑖) = De totala körsträckorna för personbilar med diesel som drivmedel under år i. 

𝑆𝑇𝐿(𝑖) = De totala körsträckorna för tunga lastbilar med diesel som drivmedel under år i. 

𝑆𝐿𝐿(𝑖) = De totala körsträckorna för lätta lastbilar med diesel som drivmedel under år i. 

𝑆𝐵(𝑖) = De totala körsträckorna för bussar med diesel som drivmedel under år i. 

𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑃𝐵 2012 = Snittförbrukningen för personbilar med diesel som drivmedel år 2012. 

𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑇𝐿 2012 = Snittförbrukningen för tunga lastbilar med diesel som drivmedel år 2012. 

𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝐿𝐿 2012 = Snittförbrukningen för lätta lastbilar med diesel som drivmedel år 2012. 

𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝐵 2012 = Snittförbrukningen för bussar med diesel som drivmedel år 2012. 

Alternativ 2 
Den totala förbrukningen av diesel i Sverige under ett visst år är i alternativ 2 beräknad enligt 
ekvationen nedan.  

Först har snittförbrukningen för ett visst fordonsslag åren 1999-2012 beräknats. 

𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 =
1
𝑛
�𝑥𝑖

𝑛

𝑖

 

𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 = Snittförbrukningen för ett visst fordonsslag över alla åren 1999-2012. 

𝑥𝑖 = Snittförbrukningen för nya fordon av ett visst fordonsslag år i. 

𝑖 = 1 till 14 (År 1999 till 2012 där år 1999 är 1.) 

𝑛 = 14 

Efter det används snittförbrukningen för varje fordonsslag i ekvationen nedan. 

𝐹𝑡𝑜𝑡(𝑖) = (𝑆𝑃𝐵(𝑖) ∗ 𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑃𝐵 ) + (𝑆𝑇𝐿(𝑖) ∗ 𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑇𝐿) + (𝑆𝐿𝐿(𝑖) ∗ 𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝐿𝐿) + (𝑆𝐵(𝑖) ∗ 𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝐵) 
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𝐹𝑡𝑜𝑡(𝑖) = Volymen diesel som vägtrafiken förbrukar år i. 

𝑆𝑃𝐵(𝑖) = De totala körsträckorna för personbilar med diesel som drivmedel under år i. 

𝑆𝑇𝐿(𝑖) = De totala körsträckorna för tunga lastbilar med diesel som drivmedel under år i. 

𝑆𝐿𝐿(𝑖) = De totala körsträckorna för lätta lastbilar med diesel som drivmedel under år i. 

𝑆𝐵(𝑖) = De totala körsträckorna för bussar med diesel som drivmedel under år i. 

𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑃𝐵 = Snittförbrukningen för personbilar med diesel som drivmedel år 1999-2012. 

𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑇𝐿 = Snittförbrukningen för tunga lastbilar med diesel som drivmedel har inte förändrats 
nämnvärt under den undersökta perioden så snittförbrukningen är satt till samma värde över 
alla år. 

𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝐿𝐿 = Snittförbrukningen för lätta lastbilar med diesel som drivmedel år 1999-2012. 

𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝐵 = Snittförbrukningen för bussar med diesel som drivmedel har inte förändrats nämnvärt 
under den undersökta perioden så snittförbrukningen är satt till samma värde över alla år. 

Alternativ 3 
Den totala förbrukningen av diesel i Sverige under ett visst år är i alternativ 3 beräknad enligt 
ekvationerna nedan.  

(1) Förbrukning av diesel för personbilar. 

För åren 1999-2001 finns inga uppgifter om nyregistrerade bilar tillgängliga. Dessa år har 
beräknats enligt ekvation 1a. 

(a) 

𝐹𝑃𝐵(𝑖) = 𝑆𝑃𝐵(𝑖) ∗ 𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 (99−01) 

𝐹𝑃𝐵(𝑖) = Totalförbrukningen av diesel för personbilar år i. 

𝑆𝑃𝐵(𝑖) = De totala körsträckorna för personbilar med diesel som drivmedel under år i. 

𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡(99−01)= 1
𝑛
∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖  

𝑥𝑖 = Snittförbrukningen för personbilar åren 1999-2001. 

𝑖 = 1 till 3 

𝑛 = 3 

För resterande år (2002-2012) har förbrukningen beräknats enligt ekvation 1b. 

(b) 

𝐹𝑃𝐵(𝑖) = (𝑆𝑃𝐵(𝑖) ∗ 𝐴𝑃𝐵 𝑛𝑦𝑟𝑒𝑔.(𝑖) ∗ 𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑃𝐵(𝑖)) + (𝑆𝑃𝐵(𝑖) ∗ �1 − 𝐴𝑃𝐵 𝑛𝑦𝑟𝑒𝑔.(𝑖)∗� ∗ 𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 ä𝑙𝑑𝑟𝑒 𝑃𝐵) 

𝐹𝑃𝐵(𝑖) = Förbrukningen av diesel för personbilar år i. 
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𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑃𝐵(𝑖) = Snittförbrukningen för nytillverkade personbilar med diesel som drivmedel år i.  

𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 ä𝑙𝑑𝑟𝑒 𝑃𝐵 = 1
𝑛
∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖   

𝑥𝑖 = Snittförbrukningen för nya fordon av ett visst fordonsslag år i. 

𝑖 = 4 till 14 (Det år som beräknas minus 1) 

𝑛 = 𝑖 

𝑆𝑃𝐵(𝑖) = De totala körsträckorna för personbilar med diesel som drivmedel under år i. 

𝐴𝑃𝐵 𝑛𝑦𝑟𝑒𝑔.(𝑖) = Andelen nyregistrerade personbilar av det totala antalet personbilar med diesel 
som drivmedel. 

(2) Förbrukning av diesel för lätta lastbilar. 

Uppgifter över snittförbrukning för lätta lastbilar finns för åren 2009-2012. Åren 1999-2008 har 
förbrukningen satts till första kända värde. 

(a) Förbrukning av diesel för lätta lastbilar åren 1999-2009. 

𝐹𝐿𝐿(𝑖) = 𝑆𝐿𝐿(𝑖) ∗ 𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝐿𝐿 (𝑖) 

𝐹𝐿𝐿(𝑖)= Förbrukningen av diesel för lätta lastbilar år i. 

𝑆𝐿𝐿(𝑖) = De totala körsträckorna för lätta lastbilar med diesel som drivmedel under år i. 

𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝐿𝐿(𝑖) = Snittförbrukningen för nytillverkade lätta lastbilar med diesel som drivmedel år i. 

(b) Förbrukning av diesel för lätta lastbilar åren 2010-2012. 

𝐹𝐿𝐿(𝑖) = (𝑆𝐿𝐿(𝑖) ∗ 𝐴𝐿𝐿 𝑛𝑦𝑟𝑒𝑔.(𝑖) ∗ 𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝐿𝐿(𝑖)) + (𝑆𝐿𝐿(𝑖) ∗ �1 − 𝐴𝐿𝐿 𝑛𝑦𝑟𝑒𝑔.(𝑖)∗� ∗ 𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 ä𝑙𝑑𝑟𝑒 𝐿𝐿) 

𝐹𝐿𝐿(𝑖) = Totalförbrukningen av diesel för lätta lastbilar år i. 

𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝐿𝐿(𝑖) = Snittförbrukningen för nytillverkade lätta lastbilar med diesel som drivmedel år i.  

𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 ä𝑙𝑑𝑟𝑒 𝐿𝐿 = 1
𝑛
∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖   

𝑥𝑖 = Snittförbrukningen för nya lätta lastbilar år i. 

𝑖 = 12 till 14 (Det år som beräknas minus 1) 

𝑛 = 𝑖 

𝑆𝐿𝐿(𝑖) = De totala körsträckorna för lätta lastbilar med diesel som drivmedel under år i. 

𝐴𝐿𝐿 𝑛𝑦𝑟𝑒𝑔.(𝑖) = Andelen nyregistrerade lätta lastbilar av det totala antalet lätta lastbilar med 
diesel som drivmedel. 

(3) Förbrukning av diesel för tunga lastbilar. 
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𝐹𝑇𝐿(𝑖) = 𝑆𝑇𝐿(𝑖) ∗ 𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑇𝐿 

𝐹𝑇𝐿(𝑖)= Förbrukningen av diesel för tunga lastbilar år i. 

𝑆𝑇𝐿(𝑖)= De totala körsträckorna för tunga lastbilar år i. 

𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑇𝐿= Snittförbrukningen för tunga lastbilar. 

(4) Förbrukningen av diesel för bussar. 

𝐹𝐵(𝑖) = 𝑆𝐵(𝑖) ∗ 𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝐵 

𝐹𝐵(𝑖)= Förbrukningen av diesel för tunga lastbilar år i. 

𝑆𝐵(𝑖)= De totala körsträckorna för tunga lastbilar år i. 

𝐹𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝐵= Snittförbrukningen för tunga lastbilar. 

(5) Totala förbrukningen av diesel för alla fordon. 

𝐹𝑡𝑜𝑡(𝑖) = 𝐹𝑃𝐵(𝑖) + 𝐹𝐿𝐿(𝑖) + 𝐹𝑇𝐿(𝑖) + 𝐹𝐵(𝑖) 

𝑖= 1 till 14 (År 1999-2012 där 1999 är år 1) 
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