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PM Förutsättningar för fordon, drivmedel och
körkostnader i Basprognos 2020
Syftet med detta PM är att redovisa förutsättningar gällande fordonsflottans
sammansättning och drivmedelsanvändning för basprognos 2020. Även körkostnad för
lätta respektive tunga fordon redovisas. Körkostnaden utgörs av en kombination av dels
antaganden om fordonsflottan (enligt detta PM) och drivmedelspriser (se dokumentation
ASEK 7.0).
I basprognos 2020 ingår klimatmålen 2030 och 2045 i beslutad politik och därför ska tas
med som en förutsättning. Klimatmålen nås genom att höja reduktionsplikten i
kombination med åtgärder för att öka elektrifieringstakten av personbilar.
I detta PM redovisas förutsättningarna för fordon, drivmedel och körkostnader baserat på
antagandena om högre reduktionsplikt och ökad elektrifieringstakt. Dessa nivåer har
tagits fram genom en iterativ process med hjälp av Scenarioverktyget1 och utgör ett av
flera scenarier för att nå klimatmålet som tagits fram inom ramen för Trafikverkets
regeringsuppdrag om scenarier2.
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1. Effektivisering av vägfordon
1.1.

Effektivisering av lätta fordon

Det finns stor potential i energieffektivisering av fordonsbeståndet. Effektiviseringen
beror både på hur effektiva de nya fordonen blir men också energieffektiviteten hos de
fordon som de ersätter och som skrotas ut. Potentialbedömningen för ökad
energieffektivisering av lätta fordon bygger bland annat på olika underlag som tagits
fram i samband med att EU beslutat om nya koldioxidkrav för lätta fordon 3.
Sedan tidigare finns koldioxidkrav på biltillverkarna som innebär att nya personbilar
inom EU i snitt ska klara 130 g/km till 2015 och 95 g/km till 2021. För lätta lastbilar är
motsvarande krav 175 g/km till 2017 och 147 g/km till 2020. Under 2019 beslutades även
krav på bilfabrikanterna om att utsläppen från nya personbilar ska minska med
ytterligare 15 procent till 2025 och 37,5 procent till 2030 jämfört med 2021 4. För lätta
lastbilar är kravet på reduktion detsamma till 2025 medan det till 2030 är 31 procents
reduktion.
För att nå dessa nivåer kommer behövas en effektivisering av förbränningsmotorn, ökad
grad av hybridisering, minskat färdmotstånd samt en övergång till laddbara fordon.
Scenarier från EU kommissionen5 och IEA6 pekar på att kravet skulle kunna nås till 2030
med en andel laddbara fordon7 på 28 procent i kombination med att icke laddbara
fordon når 81 g/km mätt enligt NEDC. Det inkluderar då även laddhybrider när dessa
inte körs på el8. För Sverige med något större och tyngre fordon har vi antagit att 85
g/km kan nås för nya icke laddbara personbilar till 2030.
I ett referensscenario med enbart beslutade styrmedel antas nya personbilars utsläpp
minska med 37,5 procent till 2030 jämfört med 2021 (det vill säga i samma takt som EUTransportstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten (2018) Analys av
kommissionens förslag till CO2 krav för lätta fordon efter 2020.
EU kommissionen (2017) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT
Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting
emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the
Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from lightduty vehicles and amending Regulation (EC)
No 715/2007 (recast) {COM(2017) 676 final} - {SWD(2017) 651 final}
IEA (2019) Global EV Outlook 2019, Scaling-up the transition to electric mobility
4 EU förordning 2019/63
5 EU kommissionen (2017) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT
Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting
emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the
Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from lightduty vehicles and amending Regulation (EC)
No 715/2007 (recast) {COM(2017) 676 final} - {SWD(2017) 651 final}
6 IEA (2019) Global EV Outlook 2019, Scaling-up the transition
7 I laddbara fordon räknar vi även med bränslecellsfordon. Till 2030 utgör de sannolikt en mindre andel men
på längre sikt till 2040 och 2050 är det svårt att avgöra genomslaget för dessa och de kan då utgöra mer
betydande andelar.
8 Räknat med att 62 g/km ska nås till 2030 vilket motsvarar kravnivån med hänsyn till krediter för
lågemissionsfordon (ZLEV). Från EU kommissionens konsekvensanalyser kan från scenarierna TLC30 och
TLC40 respektive TLCEP40 interpolleras fram en andel BEV, PHEV och FCEV på 26 till 28 procent år 2030.
IEA har i Global EV outlook 2019 en andel på 26 procent BEV och PHEV i sitt New Policy Scenario för Europa
vilket inkluderar de nya kraven. I EU kommissionens konsekvensanalys räknar man med 56% PHEV medan
IEA räknar med 50% PHEV. Antaget att PHEV till 70 procent körs på el, vilket är ett antagande som IEA räknar
med 2030 enligt Global EV outlook 2019 fås att icke laddbara fordon måste nå 81 g/km 2030 för att 62 g/km
ska nås totalt inklusive BEV, PHEV och FCEV.
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kraven). Detta uppnås genom att nya icke laddbara fordon når 85 g/km till 2030
samtidigt som 30 procent av nya fordons körsträcka utgörs av eldrift. Sett till hela den
lätta fordonsparken inklusive äldre fordon skulle andelen eldrift då kunna bli 18 procent
samtidigt som icke laddbara fordon effektiviseras med 16 procent jämfört med 2017 års
nivå.
I basprognos 2020 med mer ambitiösa styrmedel antas att Sverige når längre än EUkraven i genom nationella styrmedel (förstärkning av bonus-malus inklusive påverkan på
förmånsvärdet samt utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider). Till
2030 uppgår reduktionen till 50 procent för lätta fordon jämfört med 2021. Detta antas
ske genom att andelen laddbara fordon ökar medan effektiviseringen av icke laddbara
fordon inte påverkas i nämnvärd grad. Det innebär att även i detta fall nås 85 g/km för
nya icke laddbara personbilar till 2030 medan elandelen av körsträckan för nya fordon
uppgår till 44 procent. Sett till hela den lätta fordonsparken inklusive äldre fordon skulle
andelen eldrift då kunna bli 26 procent till 2030 samtidigt som icke laddbara fordon
effektiviseras lika mycket som i alternativet med beslutade styrmedel, det vill säga med
16 procent jämfört med 2017.
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Efter 2030 bedömer vi att andelen laddbara fordon kommer fortsätta att öka i snabb
takt, se figur nedan. En del av elektrifieringen kommer också ske genom
bränslecellsfordon. Samtidigt bedömer vi inte att någon ytterligare effektivisering av nya
icke laddbara fordon kommer ske. Genom omsättning av fordonsparken där nya fordon
ersätter äldre som skrotas ut kommer dock energieffektiviteten fortsätta att förbättras
även efter 2030.

Figur 1 Andel elbilar, laddhybrider och bränslecellsfordon i nyregistreringen av lätta fordon i
referensscenario (”beslutade styrmedel”) respektive Basprognos 2020 (”klimatscenario”, dvs mer
ambitiösa styrmedel).
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I Tabell 1 och Tabell 2 sammanfattas fördelning i fordonsflottan samt
bränsleförbrukningen i referensscenario respektive Basprognos 2020. Observera att
bränsleförbrukningen inte varierar mellan de två olika ambitionsnivåerna. Det som
skiljer är fördelningen mellan andelen bränsledrivna och eldrivna fordon.
Tabell 1. Fördelning i fordonsflottan 2040 respektive 2065 för lätta fordon (som andel av utfört
trafikarbete på respektive drivmedel)
Lätta fordon
Referensscenario (Beslutade
Basprognos 2020 (Mer ambitiösa
styrmedel)
styrmedel)
El
Bensin
Diesel
El
Bensin
Diesel
2040

38 %

31 %

31 %

68 %

17 %

15 %

2065

65 %

18 %

18 %

92 %

4%

4%

Tabell 2 Bränsleförbrukning 2040 respektive 2065 (samma i referensscenario och basprognos
2020)
Förbrukning för lätta fordon
2030
2040
2065
Bensin, l/mil

0,61

0,49

0,49

Diesel, l/mil

0,61

0,49

0,49

El, kWh/mil

1,6

1,6

1,6

1.2.

Effektivisering av tunga fordon

Potentialbedömningen för ökad energieffektivisering av tunga fordon bygger bland annat
på en utredning av de nu beslutade nya koldioxidkraven för tunga fordon inom EU 9.
Genom effektivare motorer, hybridisering, elektrifiering och minskat färdmotstånd
genom lägre rullmotstånd och förbättrad aerodynamik på hytt, påbyggnad och trailer
bedöms potentialen att öka energieffektiviteten vara betydande. EU-kraven på
lastbilstillverkarna innebär att koldioxidutsläppen ska reduceras med 15 procent till 2025
och 30 procent till 2030 jämfört med 201910. Kraven omfattar till att börja med fyra
lastbilstyper som står för 60 till 70 procent av utsläppen från tunga lastbilar inom EU.
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Distributionslastbilarna bedöms kunna elektrifieras i relativt hög omfattning. I
alternativet beslutade styrmedel nås andelen 15 procent för fordonsparken till 2030
medan potentialen med mer ambitiösa styrmedel uppgår till 50 procent. Totalt inklusive
fjärr- och regionallastbilar innebär det att 2 procent av lastbilstrafiken går på el 2030
med beslutade styrmedel och 10 procent med mer ambitiösa styrmedel.
Tunga lastbilar som används för långväga godstransport kan teoretiskt använda samma
lösningar som distributionslastbilar. Dock innebär både depåladdning och
tilläggsladdning under sträckan vissa utmaningar genom den mängd batterier som måste

Transportstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten (2018) Analys av
EU kommissionens förslag till CO2 krav för tunga fordon
10 EU (2019) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETSFÖRORDNING (EU) 2019/1242 av den 20
juni 2019 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp från nya tunga fordon
9
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finnas ombord på fordonet eller den tid som lastbilen måste stå still och ladda. En
lösning på detta problem är elvägar. Elvägar innebär att det finns en infrastruktur för
elöverföring längs med den vanliga vägen som lastbilar och andra fordon kan använda
för att både ladda batterierna och driva fordonet framåt medan fordonet kör. Elvägar kan
på detta sätt bidra på sikt till en elektrifiering av regionala och långväga
lastbilstransporter huvuddelen av potentialen bedöms dock ligga efter 2030. Till 2030
kan också de första sträckorna av elväg ha öppnats. En elektrifiering av 50 till 60 mil
skulle då kunna innebära att 2 procent av långväga och regionala trafiken med lastbilar
går på el. På sikt kan också bränslecellslastbilar stå för en del av elektrifieringen.
Totalt för fordonsflottan inklusive gamla fordon innebär det att tunga lastbilar i fjärr och
regionaltrafik kan bli 17 procent effektivare till 2030 jämfört med 2017. Detta antagande
används i både alternativet beslutade styrmedel och i mer ambitiösa styrmedel. I det
senare antar vi utöver detta även en viss elektrifiering genom elväg.
Distributionstrafik respektive fjärrtrafik är användbara för att beskriva den tekniska
utvecklingen i och med att respektive segment kan antas följa mer eller mindre samma
utvecklingskurva. För användning till Sampers- och Samgodskörningar krävs en
omräkning av ovan beskrivna potentialer. För segmentet LGV3, lätta lastbilar, har ingen
bearbetning gjorts utan elandelen utgår från lätta fordon. I tabell nedan anges nyckel
mellan distribution/fjärrlastbil, HBEFA, Samgods, Samkalk/EVA.
Tabell 3 Beskrivning av antagna elandelar (inom parantes) mellan de olika lastbilssegmenten i
HBEFA och Samgods. Nivåerna motsvarar år 2040.
HBEFA

Scenarioverktyget (Samgods)

Distribution/fjärrlastbil

RT petrol, RigidTruck <7,5t, 7,5-12,>12-14 samt 27% av RigidTruck >14-20t*
Lorry medium 3.5–16 ton, MGV16 (85%)
RigidTruck >14-20t (73%)* samt RigidTruck >20-26t

Lorry medium16-24 ton, MGV24 (85%)

Distributionslastbil (85%)

RigidTruck >26-28t, RigidTruck >28-32t, RigidTruck >32t
Lorry HGV 25-40 ton, HGV40 (36%)
TT/AT >20-28t, TT/AT >28-34t, TT/AT>34-40t
TT/AT >40-50t

Fjärrlastbil (19%)

Lorry HGV 25-60 ton, HGV60** (19%)
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TT/AT >50-60t
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Tabell 4. Bränsleförbrukning lastbilar 2040 enligt indelning till Samgods
Bränsleförbrukning Bränsleförbrukning
Elförbrukning
dieselfordon 2017, dieselfordon 2040, 2030 och 2040,
liter/mil
liter/mil
kWh/mil
101 LGV3
0,72
0,49
1,62
102 MGV16
1,64
1,10
8,47
103 MGV24
2,22
1,43
8,47
104 HGV40
2,71
1,77
13,37
105 HGV 60
3,52
2,30
15,18

Andel el av
trafikarbetet
2040
0,68
0,85
0,85
0,36
0,19

Tabell 5. Bränsleförbrukning 2040 enligt indelning till Samkalk/EVA

Liter/mil
Fordonstyp
Lätta fordon

Andel el av
trafikarbetet
på el 2040

kWh/mil

Bensin

Diesel

Medel

El

0,49

0,49

0,49

1,62

0,68

Landsvägsbuss

n/a

1,65

1,65

11,8

0,19

Stadsbuss

n/a

n/a

n/a

17,0

1,00

Lastbil utan släp

n/a

1,64

1,64

12,1

0,56

Lastbil med släp

n/a

2,22

2,22

14,9

0,19

Tabell 6. Fördelning av trafikarbete mellan olika fordonstyper baserat på HBEFA 3.3, antagen
fördelning år 2030 baserat på utvecklingstakt från Basprognos 2018 applicerat på officiell
trafikarbetsstatistik från Trafikanalys.
Trafikarbete mrd fkm
(enligt HBEFA 3.3)
Fordonstyp

Andelar av trafikarbetet
Landsbygd

Tätort

85,1

66%

34%

Landsvägsbuss

0,5

78%

22%

Stadsbuss

0,6

0%

100%

Lastbil utan släp

1,9

68%

32%

Lastbil med släp

4,0

80%

20%

Lätta fordon
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2. Drivmedelsanvändning
Reduktionsplikten som infördes 2018 är i nuläget det huvudsakliga styrmedlet för
förnybara drivmedel. Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer är skyldiga
att successivt minska klimatpåverkan från bensin och diesel ur ett livscykelperspektiv,
enligt uppsatta nivåer för olika år. Det görs genom att blanda in hållbara biodrivmedel. År
2020 är reduktionsplikten 21 % för diesel och 4,2 % för bensin. I ett referensscenario med
enbart beslutade styrmedel antas dessa nivåer kvarstå fram till 2040. I basprognosen är
utgångspunkten att nå klimatmålen. Nivån på reduktionsplikten har satts genom att utgå
från fordonsflottans sammansättning i kap 1 och sedan höja inblandningen av
biodrivmedel till den punkt där klimatmålet nås (vilket för år 2040 tolkas som en
minskning med 90 % jämfört med nivån 2010).
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Det finns olika typer av biodrivmedel. Etanol och FAME kan inte inblandas i hur höga
nivåer som helst på grund av tekniska begränsningar och regleringar. Maximal
inblandningsnivå är 7 % för FAME i diesel och 10 % etanol i bensin. Denna gräns antas
kvarstå för prognosåren. För att nå upp till de inblandningsnivåer som krävs för att nå
klimatmålen behövs HVO som inblandning både i bensin och diesel. HVO är identiskt
med fossil diesel respektive fossil bensin, vilket gör att det kan blandas in i väldigt höga
andelar medan kvaliteten i bränslen är mer eller mindre oförändrat.
Dedikerade biodrivmedelsfordon har det inte gjorts någon bedömning om. I princip
skulle man dock kunna resonera att en del av den låginblandning som ingår i
beräkningarna skulle kunna utgöras av rena biodrivmedel. Detta eftersom
”reduktionsplikten” i det här sammanhanget endast anges som en volyminblandning
biodrivmedel i fossila drivmedel. Det görs inte heller några antaganden om kopplingen
mellan volyminblandning i bensin och diesel vid pump och reduktionspliktsnivåer, det
vill säga Trafikverket gör ingen bedömning av biodrivmedlens CO2-reduktion utan
räknar endast utifrån volyminblandning. Vad detta skulle behöva innebära i
reduktionspliktsnivåer för bensin och diesel behövs ytterligare beräkningar för att svara
på.
I förutsättningarna till basprognosen antas att andelen biodrivmedel är betydligt högre än
idag - för bensin antas inblandningen bestå av 10 % etanol och 63 % HVO. För diesel
antas en inblandning på 7 % FAME och 63 % HVO. Till år 2065 (då klimatmålet har
nåtts) är all bensin och diesel fossilfri.
I och med att biodrivmedel antas ligga på en högre kostnadsnivå än fossila komponenter
kommer inblandningsantagandet att innebära högre bensin- och dieselpriser år 2040 och
2065 jämfört med ett referensscenario. Skatterna räknas upp enligt beslutad politik, dvs.
en real höjning av skattenivån med 2 % per år.
Tabell 7. Bränslepriser vid pump/laddpunkt, prisnivå 2017. Källa Bilaga ASEKs kalkylvärden 7.0
2017

2040

2065

14,13

27,33

38,63

Diesel personbil

13,85

24,46

33,20

Diesel lastbil

12,05

23,96

33,20

El personbil

254,20

415,99

487,23

El lastbil

112,91

175,42

200,83
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3. Emissionsfaktorer
Emissionsfaktorer och bränsleförbrukning skiljer sig mellan fordonstyper, vägtyper,
hastigheter, trafiktillstånd, drivmedelssammansättning etc. Emissionsfaktorerna
påverkas därmed av vilka förutsättningar som antas gällande fordonsflotta och
drivmedel.
Utsläpp av CO2, NOx, PMavgas ges av emissionsfaktorer (g per km) som baseras på HBEFA
3.3. PMslitage baseras på klimatrapporteringen. I och med att HBEFA enbart sträcker sig
till 2035 har en anpassning av emissionsfaktorerna gjorts genom att förlänga trenden
från 2035 till 2040 samt anpassa till de förutsättningar om fordonsflotta och drivmedel
som redovisas i kap 1 och 2.
Enbart emissioner som värderas i ASEK 7.0 ingår här. CO2 räknas på samma sätt som i
den nationella utsläppsrapporteringen och enligt den metod som används för
uppföljning av klimatmålen för transportsektorn, det vill säga biodrivmedel och el har
inga direkta utsläpp av CO2. Den CO2 som uppstår vid produktion av biodrivmedel och el
hänförs i klimatrapporteringen till de sektorer där utsläppen sker.
Tabell 8. Genomsnittliga emissionsfaktorer för CO2, NOx, PMavgas och PMslitage 2040. Källa: HBEFA
3.3.
Emission

Bränsle/fordonstyp

Enhet

2040

Koldioxid

Fossil bensin

kg/liter

2,36

Fossil diesel

kg/liter

2,54

Lätta fordon med bensinmotor

g/fkm

0,04

Lätta fordon med dieselmotor

g/fkm

0,10

Tunga fordon med dieselmotor

g/fkm

0,29

Lätta fordon med bensinmotor

g/fkm

0,001

Lätta fordon med dieselmotor

g/fkm

0,002

Tunga fordon med dieselmotor

g/fkm

0,005

Lätta fordon (oavsett drivmedel)

g/fkm

0,20

Tunga fordon (oavsett drivmedel)

g/fkm

0,20

Kväveoxider

Partiklar (avgas)
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Tabell 9 Emissionsfaktorer väg 2017 samt 2040 för prognos A (referensprognos) samt prognos B
(basprognos 2020)
Emissionsfaktorer för vägtrafik, gram
per fordonskm
PERSONBIL prognos A
NOX (Kväveoxider)
Avgaspartiklar
Slitagepartiklar
CO2
PERSONBIL prognos B
NOX (Kväveoxider)
Avgaspartiklar
Slitagepartiklar
CO2
LÄTT LASTBIL, Prognos A
NOX (Kväveoxider)
Avgaspartiklar
Slitagepartiklar
CO2 (Koldioxid) fossil avg
LÄTT LASTBIL Prognos B
NOX (Kväveoxider)
Avgaspartiklar
Slitagepartiklar
CO2 (Koldioxid) fossil avg
LASTBIL utan släp, Prognos A
NOX (Kväveoxider)
Avgaspartiklar
Slitagepartiklar
CO2 (Koldioxid) fossil avg
LASTBIL utan släp, Prognos B
NOX (Kväveoxider)
Avgaspartiklar
Slitagepartiklar
CO2
LASTBIL med släp, Prognos A
NOX (Kväveoxider)
Avgaspartiklar

TMALL 0423 PM v 1.0

Slitagepartiklar
CO2
LASTBIL med släp, Prognos B
NOX (Kväveoxider)
Avgaspartiklar
Slitagepartiklar
CO2

Trafikverket

Emissionsfaktorer, år 2017,
enligt HBEFA3.3
Landsbygd

Stadstrafik

Prognos, emissionsfaktorer år 2040
baserat på HBEFA3.3 i kombination med
respektive förutsättningar i prognos A/B
Landsbygd

Stadstrafik

0,32

0,38

0,0342

0,0553

0,0029

0,0036

0,0009

0,0013

0,20

0,20

0,20

0,20

134

165

52

66

Landsbygd

Stadstrafik

Landsbygd

Stadstrafik

0,32

0,38

0,017

0,028

0,0029

0,0036

0,0005

0,0007

0,20

0,20

0,20

0,20

134

165

9

12

Landsbygd

Stadstrafik

Landsbygd

Stadstrafik

0,73

0,54

0,10

0,07

0,0145

0,0207

0,0008

0,0018

0,20

0,20

0,20

0,20

147

156

54

58

Landsbygd

Stadstrafik

Landsbygd

Stadstrafik

0,73

0,54

0,05

0,03

0,0145

0,0207

0,0004

0,0009

0,20

0,20

0,20

0,20

147

156

12

13

Landsbygd

Stadstrafik

Landsbygd

Stadstrafik

1,69

3,37

0,14

0,32

0,0316

0,0444

0,0024

0,0034

0,20

0,20

0,20

0,20

436

523

164

196

Landsbygd

Stadstrafik

Landsbygd

Stadstrafik

1,69

3,37

0,10

0,21

0,0316

0,0444

0,0016

0,0023

0,20

0,20

0,20

0,20

436

523

49

58

Landsbygd

Stadstrafik

Landsbygd

Stadstrafik

1,75

3,09

0,26

0,38

0,0339

0,0441

0,0046

0,0058

0,20

0,20

0,20

0,20

639

796

364

451

Landsbygd

Stadstrafik

Landsbygd

Stadstrafik

1,75

3,09

0,21

0,31

0,0339

0,0441

0,0037

0,0047

0,20

0,20

0,20

0,20

639

796

131

162
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Tabell 10. Emissionsfaktorer år 2040 för landsvägsbuss respektive stadsbuss för basprognos 2020
Emissionsfaktorer år 2040
Fordonstyp

Lokalisering

CO2

NOx

PMavgas

PMslitage

Enhet

Landsvägsbuss

Landsbygd

0

0,159

0,003

0,2

g/fkm

Stadsbuss

Landsbygd

-

-

-

0,2

g/fkm

Landsvägsbuss
Stadsbuss

Tätort

0

0,358

0,004

0,2

g/fkm

Tätort

0

0

0

0,2

g/fkm

Landsvägsbuss

Genomsnitt

0

0,203

0,003

0,2

g/fkm

Stadsbuss

Genomsnitt

0

0

0

0,2

g/fkm

4. Körkostnader
Tabell nedan redogör för körkostnader för lätta fordon som utgör indata till Sampers.
Förbrukning och andel av flottan framgår även av kap 1 i detta PM. Drivmedelspriset är
en konsekvens av antagandet om inblandning av biodrivmedel i kap 2 i detta PM (se även
Bilaga ASEKs kalkylvärden 7.0). Detta avser endast den drivmedelsberoende delen av
körkostnader. Övriga körkostnader (service, kapitalkostnader etc) hanteras separat.
Tabell 11. Beräkning av körkostnad för lätta fordon för Basprognos 2020
Förbrukning för lätta fordon per fordonstyp
2017

2040

2065

Bensin, l/mil

0,74

0,49

0,49

Diesel, l/mil

0,72

0,49

0,49

El, kWh/mil

1,6

1,6

1,6

2017

2040

2065

Bensin

52%

17%

4%

Diesel

48%

15%

4%

0%

68%

92%

2017

2040

2065

Bensin, kr/l

14

27

39

Diesel, kr/l

14

24

33

El, öre/kWh

254

416

487

Körkostnad
kr/mil

10,19

8,62

8,57

Andel av flottan av lätta fordon

El

TMALL 0423 PM v 1.0

Drivmedelspris

För motsvarande beräkning för lastbilar hänvisas till Bilaga ASEKs kalkylvärden 7.0.
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