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Utsläppsstatistik av växthusgaser
Naturvårdsverket har 2012-04-11 begärt synpunkter på ett förslag till slutlig redovisning av ett
uppdrag i sitt regleringsbrev där Trafikanalys utpekats som samrådspart. Trafikanalys har
särskilt granskat avsnitten som berör transportsektorn, d.v.s. ”Energi – mobil förbränning”.
Trafikanalys ställer sig bakom förslaget och vill samtidigt ge följande kommentarer:
 Preliminära utsläppsdata baserade på SMED:s ”metod 2” är av tillräcklig kvalitet för de
databehov som kan uppstå innan slutligt granskade data är tillgängliga.
 I sista textstycket under avsnittet rubricerat ”Energi – mobil förbränning” (högst upp på
sidan 8) talas om en önskan att redovisa utsläppen per transportslag. Med begreppet
transportslag avses person- respektive godstransporter, vilket inte är en möjlig
indelningsgrund för dessa preliminära data. Det är tyvärr inte heller en indelningsgrund
som entydigt kan användas på dagens slutligt redovisade data. Förmodligen är det
begreppet per trafikslag som avses i texten, d.v.s. en indelning på vägtrafik, bantrafik,
sjö- respektive luftfart. Detta kommer att bli en möjlig indelning av data med den
föreslagna metoden för preliminär skattning.
 Vi vill passa på att informera om att transportsektorns utsläpp av koldioxid (93% av
sektorns klimatpåverkande emissioner), uppdelad på ovan nämnda trafikslag, samt en
skattning av internationell bunker, publiceras av Trafikanalys redan i april varje år.
Dessa data ingår i uppföljningen av de transportpolitiska målen, som enligt
Trafikanalys instruktion ska redovisas senast den 15 april. Dessa data baseras på bl.a.
Trafikverkets beräkningar avseende vägtrafiken, och syftar till att ge transportpolitiska
beslutsfattare de underlag som kan behövas inför t.ex. höstbudgeten. (Senaste
publicering i Trafikanalys Rapport 2012:4, Figur 4.5).
Trafikanalys svar har beretts av Anette Myhr och godkänts av generaldirektör Brita Saxton.
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