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Sammanfattning 

I linje med Parisavtalet om en hålla den globala uppvärmningen av jorden under 2 

°C sen industrialiseringen krävs att de globala utsläppen minskar. Sverige har 

klimatpolitiska mål om att år 2045 vara koldioxidneutralt. En tredjedel av utsläppen 

i Sverige kommer från transporter. För att erhålla nationellt sänkta utsläpp har 

Sverige som mål att reducera utsläpp från transport med 70 procent till 2030 med 

referens från år 2010.  

Hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än fem km vilket om dem ersätts med 

klimatneutrala alternativ skulle leda till sänkta utsläppen av växthusgaser. För 

transportsträckor där gång och konventionell cykel tar för lång tid eller är för 

krävande är elcykel ett alternativ. En individ har potential att ersätta många av sina 

bilresor med elcykel vilket kan leda till sänkt utsläpp för individen. 

I detta examensarbete undersöks hur elcyklar kan bidra till hållbara resor. I studien 

fokuseras det på ersättning av bensinbil med elcykel. En litteratursammanställning 

genomförs innehållande aspekterna miljöåtgärder, klimatpåverkan och 

hälsoeffekter. Aspekten miljöåtgärder sammanställer åtgärder på nationell och 

kommunal nivå i Karlstads kommun som kopplar till elcyklar och hållbara resor. En 

enskild individs och en elcykelns klimatpåverkan utreds. Erhållna hälsoeffekter av 

aktiv transport sammanställs. Litteratursammanställningen analyseras tillsammans 

med beräkningsexempel, fallstudier, som exemplifierar elcykelns potential. 

Fallstudierna redovisar reducerade utsläpp och utgifter vid ersättning av bensinbil 

med elcykel. 

Utsläppen för en genomsnittsindivid i Sverige är 11 ton CO2-ekv per år, vilket är 

långt över de nivåer som uppskattas som hållbara med 1-2 ton CO2-ekv per person 

och år. Transport står för 15 procent av en individs utsläpp och övriga ton fördelas 

över livsmedel, boende och övrigt. För att erhålla hållbara nivåer och en hållbar 

livsstil krävs en stor förändring i avseende på alla utsläppskategorier, det räcker inte 

att ersätta de 3,4 ton CO2-ekv som transport genererar för en genomsnittsperson. 

En enskild individ kan genom att ersätta resor i bensinbil erhålla en minskad 

klimatbelastning samtidigt som hälofördelar erhålls. Risken av att drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdomar reduceras med 24 procent. Transport med elcykel har potential 

att nå upp till den rekommendation som folkhälsomyndigheten har om aktivitet av 

måttlig intensitet 150 minuter i veckan. 

I examensarbetet redovisas goda förutsättningar för sänkta utsläpp av CO2-

ekvivalenter genom att ersätta bensindrivna bilar med elcykel. Elcykeln bedöms 

verka för hållbara resor för den enskilda individen och för samhället. För varje km 

som elcykel ersätter bensinbil redovisas en utsläppsreducering på 0,2 kg CO2-

ekvivalenter och minskade kostnad för drift med 1 kr. Dock begränsas 

implementeringen av elcyklar av funktion, elcykeln är i relation till en bil långsam 

samt att dess packyta är begränsad vilket gör att bara en del av resor i bil kan ersättas 

med elcykel. För att kunna ersätta hållbara resor nationellt krävs insatser som stärker 

infrastrukturen och skapar möjligheter för individen att välja klimatsmarta alternativ.  



 
 

Elcykeln verkar för hållbara resor oavsett den ersatta bilens storlek och oavsett vilken 

produktionsteknologi som elen genererats från. Elcykeln är i relation till en bil 

mindre i storlek och mindre tekniskt avancerad vilket leder till att oavsett om 

fordonsflottan består av bilar som drivs av el eller fossila bränslen så kommer 

elcykeln att ha en lägre klimatpåverkan och kostnad för både produktion och drift. 

Elcykeln är klimatkompenserad efter 100 km då den ersatt en bensindriven bil vilket 

ger den en god potential att verka för hållbara resor.  

 

  



 
 

Abstract 

According to the Paris agreement about keeping the heating of the earth below 2 °C 

since the industrialization the global emissions has to be reduced. Sweden has a 

climate policy goal that states that the nation will be carbon neutral at year 2045. In 

Sweden one third of the emissions is due to transport. To achieve reduced emissions 

Sweden aims to reduce transport emissions with 70 percent until year 2030 from 

2010. 

Half of all car journeys in Sweden are shorter than five km, which if replaced with 

climate-neutral alternatives would lead to reduced greenhouse gas emissions. For 

transport distances where walking and conventional bicycles take too long or are too 

demanding, electric bicycles is an option. Electric bicycles is a transport that can 

replace many of an individuals car journeys which can lead to reduced emissions. 

This study examines how electric bicycles can contribute to sustainable travel. The 

study focuses on replacing petrol driven car with electric bicycle. A literature review 

is conducted containing aspects of environmental measures, climate impact and 

health effects. The aspects environmental measures compile measures at the national 

and municipal level in Karlstad municipality that connects to electric bicycles and 

sustainable travel. The climate impact of a single individual and an electric bicycle 

is investigated. The resulting health effects of active transport are compiled. The 

literature summary is analyzed together with calculation examples, case studies, 

which exemplifies the use of electric bicycles. These case studies report reduced 

emissions and costs when replacing a petrol driven car with electric bicycle. 

Emissions for an average individual in Sweden are 11 tons of CO2 eqv per year, far 

above the levels estimated to be sustainable by 1-2 tons of CO2 eqv per person and 

per year. Transport accounts for 15 percent of an individual emissions and other tons 

are distributed over food, housing and remaining category. In order to achieve 

sustainable levels and sustainable lifestyles, a big change is required in all emissions 

categories, it is not enough to replace the 3.4 tons of CO2 eqv generated by transport 

for an average person. 

A single individual can, by replacing travel in a petrol driven car, get a reduced 

climate load while obtaining health benefits. The risk of cardiovascular disease is 

reduced by 24 percent. Transport with electric bicycles has the potential to reach the 

recommendation of activity at moderate intensity for 150 minutes a week. 

In the study, good conditions for reduced CO2 emissions are reported by replacing 

petrol-powered cars with electric bicycles. Electrical bicycle is expected to work for 

sustainable journeys for the individual and for society. For each km as an electric 

bicycle replacing a petrol driven car, an emission reduction of 0.2 kg CO2 eqv is 

reported and a reduction in operating costs of 1 SEK. However the implementation 

of electric bicycles is limited, the electric bicycle is slow in relation to a car, and its 

packing space is limited, which means that only a share of car journeys can be 

replaced by an electric bicycle. Electric bicycle transport reduces costs and emissions 

to the user when used as a replacement for a petrol driven car. In order to replace 



 
 

sustainable travel nationally, efforts to strengthen the infrastructure require 

opportunities for the individual to choose climate smart alternatives.  

An electrical bicycle works for sustainable travels regardless of the size of the 

replaced car and regardless of the production technology from which the electricity 

is generated. The electric bicycle is related to a car, smaller and less technically 

advanced, which means that regardless of whether the car fleet consists of cars 

powered by electricity or fossil fuels, the electric bicycle will have a lower climate 

impact and expense for both production and operation. The electric bicycle is climate 

compensated after 100 km when it replaced a petrol driven car, giving it a good 

potential to work for sustainable travel.  
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1. Inledning 

Den internationella vetenskapens uppfattning är att jordens medeltemperatur närmar 

sig en så kallad ”tipping point”, då den antropogena klimatpåverkan åsamkat 

förödande skador på planeten som ej går att reparera (Statens offentliga utredningar 

2016). Enligt Parisavtalet som trädde i kraft 2016 ska den globala uppvärmningen 

begränsas till en maximal temperaturökning på 2 °C. Antropogen klimatförändring 

är en följd av bland annat utarmning av naturresurser och utsläpp av växthusgaser 

till atmosfären. Hållbar utveckling är ett begrepp som lanserades 1987 i 

Bruntlandsrapporten och definieras enligt följande citat (Nationalencyklopedin u.å.): 

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

För en hållbar utveckling krävs klimatpolitiska åtgärder som syftar till att värna om 

planeten och minska utsläppen av växthusgaser. En tredjedel av Sveriges utsläpp av 

växthusgaser kommer från transport (Naturvårdsverket 2017a). Utsläpp från 

vägtrafik bidrar till försurning, övergödning och ger upphov till att marknära ozon 

bildas. Buller, avgaser och partiklar ger negativa hälsoeffekter för både människor 

och djur. Regeringskansliet (2017b) har beslutat att utsläppen från inrikes transport, 

exklusive inrikes flyg, ska minskas med 70 procent till 2030 med referens från 2010. 

År 2045 ska nettoutsläppen i Sverige av växthusgaser till atmosfären vara noll och 

efter år 2045 ska utsläppen av växthusgaser vara negativa. Negativt utsläpp erhålls 

då upptaget av koldioxid från skog och mark överstiger utsläppen. För att klara målen 

krävs en ökad tillväxt av skog och mark men framförallt krävs att 

växthusgasutsläppen reduceras. (Regeringskansliet 2017b) 

Utsläppen har haft en nedåtgående trend sen 2008 till följd av den utveckling som 

skett inom transportsektorn med miljövänligare bilar och bränsle, detta trotts att 

bilanvändning samtidigt ökat. Enligt Naturvårdsverket (2017a) har utsläppen från 

persontrafik minskat med 19 procent sen 1990 på grund av energieffektiviseringar 

och ökad andel biobränsle.  Dock kommer en fortsatt trafikutveckling med fler 

fordon leda till att utsläppen från transporter ökar. Med dagens fortsatta utveckling 

kommer målen om en reducering med 70 procent tills 2030 och målet om att vara 

koldioxidneutralt 2045 inte att nås. För att uppnå målen krävs att utsläpp från inrikes 

transport minskar med i snitt med 8 procent per år, dock redovisar Trafikverket 

(2018b) att under 2017 var minskning enbart 2 procent. 

Figur 1 visar den utmaning som Sverige står inför, där den blåa linjen är utsläpp från 

transportsektorn i Sverige mellan 1990 och 2017, efter 2017 visas predikteringar 

fram till 2045. Trafikverket (2018b) prognostiserar att utsläppen från inrikes 

transport kan minskas mellan 20-35 procent med befintliga styrmedel fram till 2030 

jämfört mot målet om en minskning med 70 procent för samma period. Den gröna 

linjen i figur 1 visar vägen för att nå klimatmålen. Den röda linjen visar en 

utsläppsreducering med 20 procent och den orangea en utsläppsreducering på 35 

procent mellan 2010 och 2030. 



2 
 

 

För att nå ett nettoutsläpp på noll krävs en rejäl kraftansträngning med nya åtgärder. 

Ett bonus malus-system innebär att nyregistrerade fordon som har relativt låga 

utsläpp premieras med en bonus och fordon med relativt höga utsläpp för en förhöjd 

skatt. Systemet syftar till att öka andelen miljöanpassade fordon och närma sig en 

fossilfri fordonsflotta. Bonus malus träder i kraft 1 juni 2018 och gäller för 

personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som (Regeringskansliet 2017c). 

Utsläppsminskningen för den svenska transporten kräver ny energieffektiv teknik 

och miljövänligare bränsle samt ett förändrat beteende hos individer kring val av 

transportmedel. Personbilar stod 2016 för 65 procent av vägtrafikens utsläpp med 

utsläpp på 10,3 miljoner ton CO2-ekv (Naturvårdsverket 2017a). I 80 procent av de 

svenska hushållen finns minst en bil och i vart fjärde minst två (Naturvårdsverket 

2017c). 2016 var de genomsnittliga körsträckan 673 mil per bil nationellt och 679 

mil per bil i Värmland (Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystem 2018).  

För att minska utsläppen har regeringen beslutat att ge statliga bidrag vid köp av 

eldrivna cyklar, mopeder eller motorcyklar till privatpersoner För att främja 

klimatvänlig transport är det från och med den första januari 2018 möjligt att söka 

bidrag för elmotordrivna fordon. Bidraget ger ersättning för 25 procent av 

inköpspriset dock med ett bidragstak på 10 000 kr. Beslut om bidrag utförs av 

Naturvårdsverket (Riksdagsförvaltningen 2017). 

Figur 1. Utsläpp av CO2-ekv från inrikes transport mellan 1990 och 2045, utsläppsstatistik 
från Naturvårdsverket (2017e) och prognos från Trafikverket (2018b). 

0

5000

10000

15000

20000

25000
1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

2
0

2
0

2
0

2
2

2
0

2
4

2
0

2
6

2
0

2
8

2
0

3
0

2
0

3
2

2
0

3
4

2
0

3
6

2
0

3
8

2
0

4
0

2
0

4
2

2
0

4
4

T
u

s
e

n
 t
o

n
 C

O
2
-e

k
v

Utsläpp per år 1990-2017, prediktion 2018-2045

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transport

Utfall 1990-2017 Målsättning

Prognos: 20 % Prognos: 35 %



3 
 

En stor del av alla bilresor kan ersättas av koldioxidneutrala alternativ, exempelvis 

med cykel eller gång då en stor andel av resorna är kortare distanser (Sweco 2015). 

Cykel är klimatsmart alternativ som även ger motion. Under de senaste åren har 

elcykel blivit ett allt mer populärt transportmedel. Försäljningen av elcyklar sköt i 

höjden år 2017 med en dubblering av sålda elcyklar från tidigare år. Framgången kan 

bero på att beslut om att införa bidrag för inköp av elcykel och att elcykeln tilldelades 

titeln ”årets julklapp 2017”. Uppfattningen om vad som är ett rimligt cykelavstånd 

ökar med en elcykel eftersom en högre och jämnare hastighet kan hållas. Elcykel är 

ett transportmedel som för många innebär att slippa tidskrävande bilköer och dyra 

parkeringsavgifter, samtidigt som cyklingen underlättas vid långa transportsträckor 

och branta backar. En elcykel eliminerar delar av den fysiska ansträngningen som en 

konventionell cykel ger (Svensk Cykling 2011). En elcykel kan användas utan 

krafttillskott som en konventionell cykel. För att få cykeln att assisteras med 

krafttillskott krävs att cyklisten trampar på pedalerna. Motorn får inte ge tillskott då 

hastighet överstiger 25 km/h och inte heller ha en kontinuerlig märkeffektivitet över 

250 W för att få definieras som en elcykel (Riksdagsförvaltningen 2017).  

Elcykel är ett transportmedel som kan fungera som ersättning till bil. Faktorer som 

hälsa, kostnader och klimatpåverkan är faktorer som kan få en individ att välja 

elcykel framför bil. Fysisk inaktivitet ökar risken att drabbas av sjukdom, enligt 

trafikverket (2016) bidrar aktiv transport till att 3500 förtidiga dödsfall och 15000 

kroniska sjukdomsfall kan undvikas varje år. Då elcykel ersätter bil ökar den fysiska 

aktiviteten vilket leder till att hälsofördelar för brukaren. En cykel förorsakar större 

negativ påverkan på miljön om den har en motor. Att tillverka en elcykel kräver 

elektroniska komponenter som kräver energi- och materialresurser. Batteriet bidrar 

till en stor del av elcykelns klimatpåverkan.  

För att hållbart nyttja jordens resurser krävs klimatfrämjande åtgärder från samhället 

men även från den enskilda individen. De nationella konsumtionsbaserade utsläppen 

har minskat något sedan 2008, men utvecklingen är långt ifrån hållbara 

utsläppsnivåer. En genomsnittlig svensks klimatpåverkan ger upphov till att 11 ton 

CO2-ekv genereras per år (Naturvårdsverket 2017b). För att erhålla sänkta utsläpp 

av växthusgaser och nå hållbara nivåer på 1-2 ton CO2-ekv per person och år krävs 

att varje individ minskar sina utsläpp med hela 9-10 ton CO2.  
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För att lokalisera hur en individs klimatpåverkan ser ut kan utsläppen fördelas i olika 

kategorier: livsmedel, transport, boende och övrigt. Konsumtion av livsmedel och 

transport stod 2015 för de största andelen utsläpp av växthusgaser med 33 procent 

respektive 31 procent (Naturvårdsverket 2017f & 2017g). I figur 2 illustreras hur en 

individs utsläpp av 11 ton CO2 fördelas i respektive utsläppskategori samt hur 

mycket dem totala utsläppen behöver minskas för en individ, varje cylinder 

symboliserar 1 ton CO2.  

 

För att erhålla hållbara utsläppsnivåer krävs att samtliga utsläppskategorier reduceras 

och att individens livsstil förändras. En individs klimatpåverkan beror av hur 

individen väljer att leva och konsumera. Resor står för en stor del av individens 

klimatbelastning. För att sänka utsläppen för transport krävs hållbara resor där 

resandet kan tillfredsställa transportbehovet utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.  

  

Figur 2. En individs klimatpåverkan fördelat efter utsläppskategori, brun cylinder 
symboliserar det genomsnittliga totala utsläppen och den ljusgröna de totala för att nå 
hållbara nivåer. (Naturvårdsverket 2017b, 2017f & 2017g). 



5 
 

1.1 Syfte 

Examensarbetet syftar till att undersöka hur användningen av eldrivna cyklar som 

ersättning till bensindrivna bilar kan bidra till en minskad klimatbelastning och verka 

för hållbara resor. För att erhålla ett förändrat beteende infordras kunskap om den 

enskilda individens klimatpåverkan för att skapa incitament för att förändra och 

skapa nya klimatsmarta vanor i vardagen. I detta examensarbete ligger fokus på att 

utreda elcykelns potential att ersätta bensinbil med avseende på miljö, hälsa och 

ekonomi för samhälle och individ. 

  

1.2 Mål 

Målet med examensarbetet är att utreda elcykelns potential som ett bidrag för att 

skapa en minskad klimatbelastning och erhålla hållbara resor. Elcykeln värderas som 

ett alternativ till bensindriven bil utifrån samhällets och den enskilda individens 

perspektiv.  

Studien delmål är att: 

• Analysera hur samhället verkar för hållbara resor. 

• Uppskatta elcykelns potential för att sänka vägtrafikens utsläpp.  

• Analysera elcykeln utifrån den enskilda individens perspektiv med fokus på 

förändrad driftkostnad, vilken inverkan en aktiv transport får för individens 

hälsa samt hur individens totala klimatpåverkan förändras av användning av 

elcykel.  

• Beräkna utsläpp för driften av elcykel beroende på elens ursprung samt 

bensinbilens utsläpp beroende på bilens storleksklass. 

 

1.3 Avgränsning 

I studien behandlas inte den klimatpåverkan som ett ökat energibehov ger upphov 

till på grund av ökad metabolism vid fysisk ansträngning för en individ. Studien 

fokuserar på elcyklar med litiumjonbatterier. I beräkningen av klimatpåverkan av 

cykel tas ej materialspill, materialåtervinning eller infrastruktur med i beräkningen. 

Inte heller slitage och underhåll av elcykeln tas hänsyn till. I beräkningarna tas enbart 

utsläpp till följd av bränsle med. I fallstudierna antas utsläppen och 

bränsleförbränningen vara konstanta under hela sträckan. Klimatpåverkan för 

elproduktion tar bara hänsyn till driften. Klimatpåverkan tillföljd av produktion och 

underhåll av solpaneler inkluderas ej. 
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2. Analysmetodik 

Examensarbetet utarbetas genom litteratursammanställning av vetenskapliga studier 

och beräkning av fallstudier. Litteratursammanställning genomförs för att samla 

kunskap och aktuell forskning om undersökta aspekter. Fallstudier genomförs för att 

exemplifiera och komplettera litteratursammanställningen. Elcykeln analyseras och 

diskuteras utifrån litteratursammanställningens och fallstudiernas frågeställning om 

elcykelns potential att bidra till hållbara resor då den ersätter transport i en 

bensindriven bil. 

 

2.1 Litteratursökning 

Litteratursammanställningen baseras på dokumentation från bland annat Sveriges 

regering, statliga myndigheter och Karlstads kommun. Denna dokumentation bygger 

på aktuell upplaga och inhämtas från respektive företrädares databas och hemsida. 

Forskningsartiklar om bland annat klimatpåverkan för elcyklar och 

beteendeundersökningar av elcykelanvändning sammanställs. Sökmotorn 

OneSearch används för att lokalisera relevanta forskningsartiklar. Sökningen 

filtrerar bort artiklar som ej är peer rewied och är äldre än 10 år.  Samtlig litteratur 

är på svenska och engelska. Statistik från statistiska centralbyrån, Naturvårdsverket, 

Trafikanalys, Energimyndigheten och Trafikverket används för att analysera nutid 

och utveckling.  

Litteratursökningen delas in i miljöåtgärder på samhällsnivå och kommunalnivå, 

klimatpåverkan för individen samt för berörda fordon och individens hälsoeffekter 

av att ersätta bensinbilar med elcykel. Förutsättningar för hållbara resor, 

klimatpåverkan och hälsoeffekter sammanställs och analyseras för att utreda 

elcykelns potential som bidrag till hållbara resor. En stor del av examensarbetet 

bygger på litteratursammanställningar av följande ämnen: 

o Förutsättningar för hållbara resor 

• På samhällsnivå redovisa målsättningar som kopplar till hållbara resor 

och elcyklar. 

• På kommunal nivå för Karlstads kommun redovisa målsättningar som 

kopplar till hållbara resor och elcyklar.  

o Transport 

• Elcykeln som alternativ till bil. 

• Elcykelns klimatpåverkan för drift och produktion. 

o Hälsoeffekter 

• Fördelar med aktiv transport och hur kroppen påverkas av att använda 

elcykel istället för bil.  
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2.2 Beräkningsmodell 

En beräkningsmodell upprättas i Excel. Beräkningsmodellen används för att 

uppskatta hur mycket en distans i km motsvarar i förändrade koldioxidutsläpp i CO2-

ekv och kostnad i kronor då elcykel ersätter bensinbil. Koldioxidekvivalent, CO2-

ekv, är ett mått för att jämföra och summera utsläpp av växthusgaser. 

Uppvärmningspotentialen för koldioxid är 1 GWP (global warming potential), metan 

är 25 GWP och dikväveoxid 298 GWP (Naturvårdsverket 2017b). I denna studie 

omnämns koldioxidekvivalent som CO2-ekv. För att beräkna klimatpåverkan och 

ekonomisk förtjänst av att ersätta bensinbil med elcykel en distans beräknas 

utebliven kostnad för bensin och utsläpp från bilen subtraherat med utsläpp från drift 

av elcykel i form av klimatpåverkan samt inköpspris för el, se figur 3.  

 

 

Under rubriken ”fallstudier” redovisas respektive fall tillsammans med 

fallbeskrivning, resultat och eventuell utvärdering.  

Ur den enskilda individens perspektiv ligger fokus på elcykeln bidrag till att sänka 

utgifter och utsläpp för individen. I fallstudien redovisas en empirisk studie. Denna 

fallstudie kompletteras med en muntlig utvärdering med respondenten i fallstudien.  

Ur samhällets perspektiv ligger fokus på bidraget av att ersätta bensinbilar med 

elcyklar i ett större perspektiv. Fallstudien redovisar exempel på hur en ökad 

ersättning av bensinbilar med elcyklar kan erhålla sänkta utsläpp.  

I fallstudien ”Scenarioanalyser” utreds hur miljövinsten påverkas av vilken 

storleksklass bensinbilen har samt vilken produktionsteknologi som producerat elen 

som elcykeln drivs på. 

  

Figur 3. Reducerad klimatpåverkan och utgifter för en bensinbil subtraherat med utsläpp 
och utgifter från drift av elcykel då elcykeln ersätter bensinbil en distans. 
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3. Litteratursammanställning 

I följande avsnitt redovisas en sammanställning av den litteratur som ligger till 

grund för den analys som genomförs för att svara på studiens frågeställningar. 

 

3.1 Förutsättningar för hållbara resor 

 

3.1.1 Samhällets målsättning för hållbara resor 

FN:s generalförsamling antog i september 2015 de globala målen för hållbar 

utveckling som är en del av Agenda 2030. Förenta Nationerna (2015) upprättade 17 

globala hållbarhetsmål som grundas på tre hållbarhetsperspektiv om en social, 

ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Hållbara transportlösningar, 

trafiksäkerhet och hälsa är delar av innehållet i Agenda 2030. 

Sveriges miljömål består av generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål. 

Generationsmålen innefattar att skapa förutsättningar att inom en generation lösa 

miljöproblem, exempelvis bevara biologisk mångfald, skapa förutsättningar för 

ekosystem att återhämta sig och öka andelen förnybar energi. Miljökvalitetsmålen 

beskriver vilka tillstånd som miljöarbete ska leda till, exempel på miljökvalitetsmål 

är frisk luft, giftfri miljö och levande skogar. Etappmålen är delmål för att nå 

generationsmål och miljökvalitetsmål. (Naturvårdsverket 2017d). 

I linje med klimatmål har Sverige antagit nationella mål inom Europa 2020-strategin. 

Europas 2020-strategi har som målsättning att hälften av den totala 

energianvändningen ska vara förnybar, energianvändningen ska effektiviseras med 

20 procent med referens från år 2008 och slutligen ska utsläppen reduceras med 40 

procent med referens från 1990 (Regeringskansliet 2017b). Enligt en analys från 

Regeringskansliet (2017a) bedöms målen kunna nås.  

Transport står för en stor del av de svenska utsläppen och för att sänka utsläppen 

genomförs olika åtgärder. Det övergripande transportpolitiska målet har som 

målsättning att skapa en jämlik transportförsörjning för alla medborgare som är 

effektiv och långsiktigt hållbar (Regeringskansliet 2008). Målet är uppdelat i 

funktionsmål och hänsynsmål. Funktionsmålen handlar om att ge en ökad 

användarvänlighet med ökad bekvämlighet, trygghet och tillförlitlighet. 

Målsättningar är även att ge en ökad konkurrenskraft för kollektivtrafik, gång- och 

cykeltrafik samt att erhålla en säker trafik som möjliggör en säker miljö för barn att 

vistas självständigt i. Hänsynsmålen innefattar en målsättning om en halvering av 

dödsfallen i vägtrafiken och 25 procent färre allvarligt skadade mellan år 2007 och 

2020 (Regeringskansliet 2008). I hänsynsmålen innefattas även mål om att 2030 ha 

en fossilfri fordonsflotta samt att bidra till generationsmålen för folkhälsa och miljö. 
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Ett av de svenska miljökvalitetsmålen, ”God bebyggd miljö”, innebär att livsmiljön 

i bebyggd miljö ska vara god och hälsosam (Naturvårdsverket 2017d). I 

miljökvalitetsmålen står även att det ska finnas attraktiva, säkra och effektiva gång- 

och cykelvägar vilket kan kopplas direkt till satsning på cykeltrafik. 

Som ett led mot hållbara resor, minskad trängsel i tätorter och en ökad folkhälsa har 

regeringen antagit en nationell cykelstrategi (Regeringskansliet 2017d). Strategin 

består av fem fokusområden för att: 

• öka cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen 

• öka fokus på grupper av cyklister  

• förbättra cykelinfrastrukturen 

• förbättra säkerhet  

• öka kunskap av cykling med statistik och forskning  

Cyklister utgör den andel av trafikanter som råkar ut för flesta allvarliga skador. 

Cykelstrategin syftar till att skapa en ökad tillgänglighet och bättre framkomlighet. 

Kollektivtrafik, gång och cykel är yteffektiv vilket förutspås vara en allt viktigare 

faktor för att minska trängsel och kapacitetsbrister i trafiken i växande städer. I städer 

med en bra samhällsplanering finns en god struktur med en blandning av bostäder, 

arbetsplatser och andra funktioner för att öka framkomligheten. Täta städer ger en 

bättre struktur som lämpar sig bättre för hållbara resor som gång och cykel. Mellan 

år 2014-2025 satsas 4,8 miljarder kronor av statliga medel på åtgärder för gång och 

cykel (Regeringskansliet 2017d). På kommunal nivå genomförs ytterligare 

satsningar för cykelinfrastruktur.  

 

3.1.3 Karlstads kommuns målsättning för hållbara resor 

I linje med de globala klimatmålen har Karlstads kommun som målsättning att inom 

några årtionden vara fossilfria (Karlstads kommun 2017a). För att klara målen har 

kommunen formulerat en strategisk plan om miljö och klimat (Karlstads kommun 

2013). I Karlstads kommun utgör klimatpåverkan från resor en fjärdedel av de totala 

utsläppen. Karlstad kommun har en vision, ”Livskvalitet Karlstad 100 000”, om att 

skapa en växande och attraktiv stad som har en social tillväxt och som är 

miljömässigt hållbar (Karlstads kommun 2013). Kommunen vill öka 

konkurrenskraften för hållbara resalternativ och försöker främja transportmedel som 

är yteffektiva för att skapa attraktiva och funktionella miljöer. Kommunen har som 

målsättning att med smarta och innovativa lösningar bli en klimatsmart kommun 

(Karlstads kommun 2017a).  

I en resevaneundersökning i Karlstad från 2014 mättes respondenternas exakta 

reslängd per resa och resultatet visade att hälften av alla resor som genomfördes var 

kortare än fem km (Sweco 2015). Medelreslängden på en bilresa är 21 km på 

landsbygden och 20 km i tätort (Karlstads kommun 2017b). Karlstads kommun har 
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som målsättning att få fler att välja koldioxidneutrala resalternativ. Som ett led mot 

att ”få fler att sadla om” har kommunen tagit fram en cykelplan (Karlstads kommun 

2014). I cykelplanen från 2014 formuleras att kommunen ska skapa förutsättningar 

för cykling, använda befintligt cykelnät effektivt, utveckla cykelnätet med om och 

tillbyggnation samt anlägga nya cykelvägar. Karlstad kommun satsar på gång- och 

cykelleder samt fler broförbindelser för att främja hållbart resande. Exempel på 

satsningar är breddning av populära pendlingsleder och cykelavfarten vid 

Borgmästarbron. Medelhastighet och hastighetsspridningen för cyklister på gång- 

och cykelvägar har ökat. Trafiken på gång- och cykelvägar har förändrats med tiden 

och är idag dimensionerad för en långsammare trafik. Cykelvägarna i Karlstad 

breddas för att klara en högre kapacitet och bredare fordon (Karlstads kommun 

2014).  

För att få fler att välja cykel krävs bra förutsättningar exempelvis bra cykelvägar, 

parkeringar och cykelvägar som integreras med kollektivtrafik. Det är viktigt att 

erbjuda cykelparkeringar i nära anslutning till kollektivtrafiknoder eftersom det 

påverkar viljan för individen att kombinera cykel och kollektivtrafik (Karlstads 

kommun 2014). Parkeringar ska även uppleva som stöldsäkra hela dygnet gärna 

utanför en entré eller där det är mycket folk i rörelse. Trygghet är en annan faktor 

som är viktig för att individer ska välja att ta cykeln under dygnets alla timmar, ökad 

trygghet erhålls genom att ta bort skymmande buskage, ha en upplyst vägbana och 

skapa bra sikt för cyklisten.   

Cykelfrämjandet ger årligen ut kommunvelometern som är en granskning av 

kommuners satsningar för att förespråka cykling och göra det mer attraktivt och 

säkert att välja cykel. I kommunvelometern betygsätts och jämförs kommuner efter 

ett antal olika kategorier. Karlstads kommun (2014) har som målsättning att vara en 

av de fem främsta i granskningen. År 2017 låg Karlstad kommun över snittet 

poängmässigt jämfört mot andra kommuner. År 2015 nådde Karlstad kommun en 

tredje plats i rankningen men har sedan dess backat tre placeringar till en sjätte plats 

år 2017. Inom kategorierna information, marknadsföring och cykelpolitik har 

framsteg gjorts. I aktiviteter, infrastruktur/underhåll har kommunen backat. I 

Karlstad satsades 216 kronor per invånare år 2017 vilket är under det nationella 

snittet på 350 kronor per invånare. Cykelfrämjandet rekommenderar Karlstads 

kommun att satsa mer resurser på underhåll av cykelinfrastruktur samt att öka sin 

skyltning på cykelvägar för att markera avstånd och riktning till närliggande område. 

Karlstad har en god cykelpotential eftersom stora delar nås med cykel, exempelvis 

ligger handelsområdet Bergvik fyra km från centrum och universitetet ligger sex km 

från centrum. I en medborgarundersökning från 2017 gav invånarna i snitt Karlstad 

betyg 7,7 av 10 för tillgång på cykelvägar vilket påvisar en god cykelinfrastruktur 

(Statistiska Centralbyrån 2017). Under sommaren erbjuds gratis cykeluthyrning av 

konventionella cyklar och elcyklar i Karlstad för att få invånare och turister att cykla. 

I Karlstad finns ett cykelråd som har som uppgift att ständigt utveckla Karlstad till 

att vara en attraktiv cykelstad. Rådet består av tjänstemän, föreningar, organisationer, 
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kommunanställda och privatpersoner. Årligen anordnas olika engagemang och 

tävlingar för att få fler att sadla om. 

 

3.2 Elcykel 

Följande kapitel behandlar elcykelns potential som alternativ till bil och 

klimatpåverkan till följd av elcykelns produktion och drift. 

 

3.2.1 Elcykel som alternativ till bil 

Vägtrafik står för 94 procent av Sveriges transportsektors utsläpp av CO2-ekv 

(Naturvårdsverket 2017a). Personbilar stod år 2016 för 65 procent och tunga lastbilar 

stod för 21 procent av utsläppen från vägtransport (Naturvårdsverket 2017a).  

En individs klimatpåverkan beror av vart individen bor, på hur stort samhället är och 

om individen bor i eller utanför ett samhälle. Invånare i storstäder har lägsta totala 

utsläppen och invånare i glesbygdskommuner har det största. Vilket kan bero på 

större avstånd för den dagliga transporten samt att individer bor större i mindre 

samhällen. (Världsnaturfonden WWF 2010). En genomsnittsperson genomför mer 

än hälften av sina resor i bil, år 2016-2017 genomfördes 54 procent av alla resor i bil 

se figur 4 (Trafikanalys 2017). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Fördelning av en individs resor med olika transportmedel i Sverige år 2015-2016 
(Trafikanalys 2017). 

 

Dagligen cyklar i snitt 835 000 personer i Sverige. Cyklisterna färdas i genomsnitt 

en sträcka på 7 km fördelat över 2,2 resor per person och dag (Regeringskansliet 

2017b). Majoriteten av alla cykelresor är kortare än 2 km. Cykel används som 

transportmedel i olika syften, 40 procent av cykelresorna är fritidsresor, 30 procent 

sker till arbete, 17 procent sker till mataffär och 13 procent sker till skola. 67 procent 

av den svenska befolkningen bor mindre än en mil från sin arbetsplats och hälften 

bor en halv mil eller närmare från arbetsplatsen (Trafikverket 2011). Potential för 
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hållbara resor är stor för arbetspendling eftersom den resan sällan kräver tung 

packning och eftersom arbetsplatser ofta ligger på platser som har en fungerande 

infrastruktur för gång- och cykeltrafik. Många resor som idag sker i bil kan ersättas 

med gång, konventionell cykel eller med elcykel. Skulle bilåkandet i Sverige minska 

med 1 procent skulle en minskning med 22 300 ton koldioxid och 55 miljoner liter 

bensin varje år enligt Faskunger & Statens folkhälsoinstitut (2008). 

Långa och backiga transportsträckor kräver på en konventionell cykel mer tid och 

fysisk ansträngning än vad många individer är villiga att offra. Med en elcykel 

elimineras delar av den fysiska ansträngningen och en potentiellt kortare tidsåtgång 

jämför mot en konventionell cykel (Svensk Cykling 2011). För transportsträckor 

med backar är elcyklar tideffektiva, 30 procent snabbare med en elcykel jämfört mot 

en konventionell cykel enligt en studie av Berntsen et al. (2017). I en beteendestudie 

av Jones et al. (2016) undersöks motiv, uppfattning och erfarenhet av användning av 

elcykel. Respondenterna i studien upplevde att en elcykel erbjuder mer fritid och att 

en elcykel i stor utsträckning kan ersätta bil. Individer som tidigare använt 

konventionell cykel någon dag i veckan har med en elcykel ökat antalet resor då 

elcykel används istället. En elcykel kan erbjuda nya möjligheter för individer som 

vanligtvis inte cyklar, för äldre och funktionsnedsatta kan en elcykel erbjuda en 

större frihetskänsla och ett ökat välbefinnande.  

Sustainable innovation (2015) genomförde projekt ”Lätta elfordon” i Stockholm och 

Göteborg 2012–2015 för att skapa en hållbar pendling. I projektet genomfördes en 

enkätundersökning för att få en bild av människors syn på elcyklar. Studiens resultat 

visade att det största hindren för personer som inte vill testa elcykel var att avståndet 

var för långt, majoriteten av personer som inte var intresserade av att testa elcykel 

hade ett avstånd till arbetet som var längre än 25 km. Personer som var villiga att 

testa elcykel som transportmedel för pendling hade som största drivkraft att dem 

tyckte det var intressant att testa men även av ekonomiska och av hälsomässiga 

fördelar lockade. Cykling är en transport som ger motion samt är lönsamt för plånbok 

och miljö då den ersätter bil. I studien ”Lätta elfordon” var det 44 procent som ersatte 

pendlingen med bil mot en elcykel. Personerna i studien cyklade i snitt 23 km/vecka. 

Deltagarna i projekt ”Lätta elfordon” cyklade tillsammans 25 444 mil vilket 

beräknades minska utsläppen av 54 252kg CO2-ekv (Sustainable innovation 2015).  

Trafikverket (2018a) uppskattar att 10-25 procent av alla kortare bilresor kan ersättas 

med cykel, vilket styrks av kommuners satsningar på cykeltrafik som lett till en ökad 

andel cykling. Potentialen för cykling kan ökas ytterligare om elcyklar läggs till i 

kategorin, eftersom även längre distanser i bil kan ersättas med eldriven cykel. 

”Kågessonmodellen” innehåller schablonvärden för att avgöra om en cykelväg bör 

anläggas mellan två orter. Individer som dagligen pendlar till sin arbetsplats eller 

skola är enligt Kågeson (2007) beredda att lägga en halvtimme per dag och 

färdriktning. Individer som cyklar enstaka dagar i veckan är beredda att cykla något 

längre. Utifrån detta resonemang drar Kågeson slutsatsen att bilfria cykelvägar 

avsedda för arbetspendling bör fokusera på sträckor upp till 15 km (Kågeson 2007). 

Elcykel möjliggör att längre sträckor kan nås med cykel vilket vid ökad användning 
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kräver vidare utredning om distansen på prioriterade sträckor bör ökas. Män cyklar 

i snitt 0,347 km/min och kvinnor i snitt 0,268 km/min vilket på 30 minuter motsvarar 

en distans på 10,41 km respektive 8,04 km (Johansson et al. 2017). En elcykel har 

en maxhastighet för krafttillskott av motorn på 25 km/h, dock kräver delar av resan 

sänkta hastigheter exempelvis för att stanna vid rödljus eller bromsa inför en skarp 

sväng.  

 

3.2.2 Elcykels klimatpåverkan 

Klimatpåverkan för en elcykel kan delas upp i två faser, tillverkning av elcykeln och 

drift av den färdiga produkten. Produktionen kräver energi och råmaterial och driften 

kräver el, se figur 5. Klimatpåverkan av elcykelns drift påverkas av vart elen som 

laddar batteriet kommer från, om elen är förnybar, nordisk elmix eller annan 

energikälla.  

 

 

Tillverkningen av en bil är energi- och materialkrävande process. I relation till en bil 

är elcykeln mindre tekniskt avancerad och kräver en lägre mängd råmaterial vilket 

tillsammans med andra parametrar ger upphov till en betydligt lägre klimatpåverkan. 

En bil väger omkring 1320 kilogram och en elcykel väger omkring 24 kilogram 

vilket visar på stora skillnader i materialåtgång (Leuenberger & Frischknecht 2010).  

Eftersom elcyklar kan användas som substitut till bil så anser Wachotsch et al. (2014) 

att miljöpåverkan av en elcykel är låg.  Batteriet E-going som används för bland 

annat Crescent väger 5,5 kg.  

Litiumjonbatteri är den vanligaste drivkraften för motordrivna cyklar. Mellino et al. 

(2017) hävdar att elcykeln är ett bidrag för hållbara resor men att vidare 

teknikutveckling krävs för att erhålla ytterligare sänkt klimatpåverkan för produkten. 

I studier som beräknar växthusgasutsläpp i ett livscykelperspektiv redovisas vitt 

skilda resultat (Mellino et al. 2017 ; Faria et al. 2012; Wachotsch et al. 2014; 

Leuenberger & Frischknecht 2010). Skilda antaganden och materialkomponenter i 

batteriet, systemgränser påverkar resultatet av klimatpåverkan. Exempelvis så 

redovisas grafit ge upphov till mellan 24 och 105 kg CO2-ekv för ett batteri på 26,6 

Figur 5. Illustration av faser under elcykelns livstid som ger upphov till negativ 
klimatpåverkan. 

.  
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kWh. Litiumjon-batterier kan produceras med ett flertal olika material som katod 

och anod. Katoden består av en sammansättning av litium tillsammans exempelvis 

med mangan och kobolt (Romare & Dahllöf 2017). Anoden består oftast av grafit.  

I dagsläget har batteri ingen andrahandsmarknad, om återvinningsprocessen kan 

erbjuda en nyttig restprodukt skulle klimatpåverkan för batteriet bli lägre. Under en 

cykels livstid krävs i snitt 2-3 batterier  (Leuenberger & Frischknecht 2010).  

För en individ som kör bensinbil och investerar i en elcykel krävs att elcykeln ersätter 

100 km av bilkörande för att klimatkompensera produktionen av elcykelns batteri 

som ger upphov till mellan 22-30 kg CO2-ekv (Wachotsch et al. 2014) 

Utsläpp från driften av elcykeln till följd av elgenerering är bara en bråkdel av de 

utsläpp som en förbränningsmotor i en bil ger upphov till. En elcykel har i jämförelse 

med en bil lägre driftkostnader oavsett vilket drivmedel bilen har (Mellino et al. 

2017). Miljöpåverkan för el är beroende av vilket energislag elen är genererad från. 

Klimatpåverkan för en elcykel beror av vilken produktionsteknologi som används. 

Om elcykeln laddas med solceller som är installerade i bostaden ger laddningen inte 

upphov till utsläpp om inte utsläpp till följd av tillverkningen av panelerna 

inkluderas. Om en elcykel laddas med el från elnätet beror det uppskattade utsläppet 

av vilken produktionsteknologi som ligger på marginalen, utsläpp nära noll för 

förnybar el och uppåt 950 g CO2/kWh för kolkondens (Energiföretagen Sverige 

2017). Förnybar el köpt av Vattenfall redovisas ge utsläpp av 8,31 g CO2/ kWh för 

vattenkraft och 13,3 g CO2/ kWh för el från vindkraft (Vattenfall AB, u.å.). 

I linje med EU direktiv ska el ursprungsmärkas vilket fastslås i den svenska ellagen. 

Elhandlare är tvungna att redovisa uppgifter om den genomsnittliga 

sammansättningen av varje energikälla i el som säljs, (Energimarknadsinspektionen 

2012). År 2016 var den totala svenska elproduktionen 152,5 TWh 

(Energimyndigheten  & Statistiska Centralbyrån 2017). Elproduktionen 2016 bestod 

av 40,47 procent vattenkraft, 39,7 procent kärnkraft, 10,15 procent vindkraft, 9,59 

procent konventionell värmekraft och solkraft stod för 0,09 procent. Utveckling av 

elproduktionen i Sverige 1970-2014 visas i figur 6.  



15 
 

 

Figur 6. Elproduktionen i Sverige TWh per produktionsteknologi för 1970-2014,  statistik 
från Energimyndigheten (2016). 

 

Sverige ingår i den europeiska elmarknaden ”Nord pool” där el från olika 

produktionsteknologier handlas med på en marknad. De produktionsteknologier som 

kan tillgodose elbehovet till lägst kostnad används. Den på marknaden dyraste 

produktionsteknologi som används för att tillgodose behovet kallas marginalel. 

Vilken el som är på marginalen beror av produktion och förbrukning på 

elmarknaden. I Sverige används el framförallt för uppvärmning och inom industrin 

(Energimyndigheten & Statistiska Centralbyrån 2017). Under sommaren är 

elbehovet lägre, vilket medför att kostnaden blir lägre. Under vintern är elbehovet 

större på grund av ökad uppvärmning och produktionen av solel är lägre, därför är 

marginalelen vintertid vanligtvis kolkondens. 

Vilka produktionsteknologier som finns och till vilken kapacitet beror av politiska 

beslut. Elmarknaden beror av vilka satsningar som görs på energisektorn. Det finns 

kapacitet att effektivisera vattenkraften, bygga ut biokraft, vindkraft och solkraft 

(Byman et al. 2016). 
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3.3 Hälsoeffekt av elcykelanvändning 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fysisk aktivitet av måttlig intensitet minst 

150 minuter i veckan (Folkhälsomyndigheten u.å.). Om denna aktivitet sprids ut 

under en vanlig arbetsvecka motsvarar det 30 minuter fysisk aktivitet fem dagar i 

veckan vilket för många är den tid det tar att cykla eller gå till och från arbetsplatsen.  

Fysisk inaktivitet är ett hälsoproblem som ger en ökad risk för cancer, hjärt- och 

kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorgan och psykisk ohälsa 

(Faskunger & Statens folkhälsoinstitut, 2008). Då 30 minuters daglig lågintensiv 

aktivitet ersätter stillasittande minskar risken att dö i förtid med 11 procent och risken 

att dö i förtid av hjärt- och kärlsjukdomar med 24 procent (Dohrn et al. 2018). I en 

studie av forskare vid University of Glasgow med 263 450 respondenter visade det 

sig att individer som cyklar till sitt arbete hade en 46 procent lägre risk att utveckla 

hjärtsjukdomar och 45 procent lägre risk för att cancer jämför med stillasittande 

transportmedel så som kollektivtrafik och bil (Celis-Morales et al. 2017). 

Hälsofördelarna förhåller sig till avstånden som respondenterna cyklade, där längre 

distanser erhåller högre hälsofördelar. Pendling till arbetsplatsen kan under större 

delen av året räcka för den vardagsmotion som folkhälsomyndigheten 

rekommenderar, dock visar en beteendeundersökning av Stigell och Schantz (2015) 

att inställningen av att ta cykel till jobbet påverkas av vädret och att 

rekommendationen inte möts under kalla vintermånader. 

Elcykel erbjuder en frihet att själv ta sig ut i samhället för individer som av olika 

anledningar inte väljer en konventionell cykel (Jones et al. 2016). Respondenterna i 

beteendeundersökningen har erhållit mer fritid, ökat välbefinnande och en större 

frihetskänsla. En respondent i studien upplevde att då resor ersattes med elcykel 

erhölls värdefull fritid eftersom deltagaren kunde optimera sitt resande med att bland 

annat handla och lämna barn under samma resa. 

Hälsoeffekter i trafiken kan redovisas i funktionsjusterande levnadsår, förkortat 

DALY, vilket är en sammanvägd indikator på förtidiga dödsfall och nedsatt hälsa. 

Varje år beräknas 3000 förtidiga dödsfall och 27 000 DALY förorsakas i Sverige till 

följd av vägtrafikens avgasutsläpp och slitagepartiklar. (Trafikverket 2016).  

Småskalig förbränning av biobränsle skapar små partiklar, sot och bensapyren som 

är ett cancerogent ämne. Ofullständig förbränning av fossila bränslen leder till att 

partiklar och kolväten bildas som är giftigare för människor och djur (Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och IVL Svenska Miljöinstitutet 

AB 2012). Slitage från vägbeläggning rivs upp av bildäck, vägdamm och partiklar 

från bildäck leder till förhöjda halter av partiklar. Fordons bromsbelägg släpper ut 

tungmetaller och lättflyktiga organiska ämnen. Lindriga effekter av luftföroreningar 

är irritation i luftvägarna men luftföroreningar kan också utlösa hjärt- och 

kärlsjukdomar.  Många luftföroreningar är cancerogena. Flera tusen svenskar antas 

dö varje år till följd av höga halter luftföroreningar. Luftföroreningar kan leda till att 

en individ utvecklar astma eller allergi och får ett försämrat immunförsvar. (SMHI 

och IVL Svenska Miljöinstitutet AB 2012). 

https://www.smhi.se/omsmhi
https://www.smhi.se/omsmhi
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Dieselbilar har en lägre klimatpåverkan än bensinbilar men utsläppen av NOX är fem 

gånger så stor som tillåtna nivåer och fem gånger så stor som utsläpp av NOX från 

bensinbilar (Naturvårdsverket 2017a). I en studie av Johansson et al. (2017) 

redovisas att i Stockholms regionen finns 111 000 bilpendlare som har fysisk 

kapacitet och kan ersätta bilpendlandet med 30 minuters cykling per dag, vilket 

skulle resultera i minskade utsläpp av luftföroreningar och i innerstan skulle detta 

innebära 8,4 procent lägre koncentration av NOX.  

Trafikbuller och vibrationer har en hälsoskadlig inverkan, 2 miljoner människor i 

Sverige utsätts för buller som överstiger riktvärdet på 55 dBA ekvivalenter i sin 

bostadsmiljö (Trafikverket 2016). 

Totalt ger aktiv transport positiva hälsofördelar med 15 000 DALY från cykling och 

66 000 från resor till fots. Elcykel kan räknas som fysisk aktivitet av måttligt intensiv 

(Kopperstad et al. 2017). Hälsoeffekterna minskar på en elcykel jämfört mot en 

konventionell cykel eftersom motorn eliminerar delar av den fysiska ansträngningen 

som konventionell cykling ger. Sundfør och Fyhri (2017) visade i en studie att 

intresset av att skaffa elcykel var störst bland personer som inte redan var aktiva 

cyklister, vilket tolkades som att elcyklar har en positiv effekt på folkhälsan eftersom 

fler cyklar. Langford et al. (2017) undersökte den fysiska aktiviteten av elcyklar i en 

studie där hälsoeffekter för elcykel, cykel och gång jämfördes. Deltagarnas 

syreupptagning, hjärtslag, energianvändning och koldioxidproduktion mättes för en 

förbestämd sträcka. Studien visade att en lägre aktivitetsnivå krävs för elcykel och 

därmed ger elcykeln lägst hälsoeffekter av undersökta transportsätt, dock ger elcykel 

en måttlig ansträngning som vid för längre sträckor kan jämföras med kortare 

distanser från gång och cykel. 

I en artikel från Nederländerna av de Hartog et al. (2010) jämfördes hälsofördelar 

och risker av att cykla mot att åka bil. Cyklister utsätts för farligare halter av 

föroreningar och risken för dödliga trafikolyckor är större för kortare 

transportsträckor. Inkluderas längre distanser är olyckor med dödliga utgång lika stor 

för bilister och cyklister. Hälsofördelarna som erhålls av den fysiska motionen är 

större än hälsonackdelarna som ges av inandade luftföroreningar. Ökad andel 

cyklister leder även till lägre halter luftföroreningar som studien i Stockholm visade 

och även potentiellt färre allvarliga olyckor. 

Det är även samhällsekonomiskt lönsamt att investera i infrastruktur för gång och 

cykel eftersom fysisk inaktivitet kostar samhället stora belopp varje år för vård, 

sjukfrånvaro och produktionsbortfall. Kostnader uppstår även som en följd av de 

utsläpp som fossildriven trafik förorsakar. Cykelåtgärder leder till att fler cyklar 

vilket minskar risken för sjukdomar till följd av fysisk inaktivitet. I en uppskattning 

av Lind och Hunhammar (2005) beräknades hälsoeffekter för cyklisten som färdas 

130 timmar om året på cykeln, motsvarande 35 minuter på vardagar skapa minskade 

kostnader med cirka 2600 kr per nytillkommen cyklist. Om samma beräkning görs 

för en fysiskt inaktiva personer äldre än 50 år kan hälsoeffekten bli 8300 kronor per 

år och individ av att börja cykla. 
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4. Fallstudier 

I följande avsnitt redovisas beskrivning, resultat och utvärdering av tre fallstudie. 

Den första fallstudien belyser elcykeln som ersättning till bensindriven bil ur en 

enskild individs perspektiv och den andra fallstudien belyser elcykeln som ersättning 

till bensinbil med avseende på klimatpåverkan i ett samhällsperspektiv. I den tredje 

fallstudien beräknas hur utsläppen beror av vilken produktionsteknologi som 

används för drift av elcykel samt av vilken storleksklass bilen är. 

 

4.1. Beräkningsmetodik 

Högre andel förnybart ökar fördelarna för elfordon ytterligare. I denna studie 

beräknas miljöpåverkan av driften för en elcykel på kort och lång sikt.  

På kort sikt innebär ett ökat elbehov att elen som elcykeln laddas med är den sist 

inköpta på marknaden därför används utsläpp för kolkondens i utsläppsberäkningen. 

På lång sikt då elmarknaden anpassats efter det ökade behovet beräknas elen vara 

nordisk elmix, då elnätets totala utsläpp fördelas över den totala användningen. 

Beräkning då el från självförsörjande solpaneler laddar elcykel och därmed inte 

skapar ökad belastning på elnätet genomförs, driften antas inte ha någon 

klimatpåverkan eller kostnad. 

Förtjänsten av att ersätta bilresor med en elcykel för en individ är relativt bilens 

prestanda och storlek. Utsläppsberäkningen bygger på siffror från utsläppsrätt.se 

(u.å.) med utsläpp för bensinbilar i olika storleksklasser. Exempel på bensinbilar i 

respektive storleksklass är liten bil Volkswagen Polo, mellanstor bil Audi A4, stor 

bil Volvo V70 och stadsjeep BMW X5. I denna studie grundas beräkningar på 

bensinpriset från Circle K, Traktorgatan 1 i Karlstad den 13 april 2018 då priset var 

15,11 kr/l vilket motsvarade kostnaden per liter bensin på från bensinpriser.nu (u.å.). 

Energibehovet för en elcykel är 1 kWh per 100 km (Mellino et al. 2017). Kolkondens 

beräknas ge upphov till 950 g CO2-ekv/kWh, Nordisk elmix 70 g CO2-ekv/kWh och 

solpaneler 0 g CO2-ekv/kWh. Elen antas kosta 1,5 kr per kWh (Power Circle & 

Energimyndigheten 2014). Samtlig indata för utförande av beräkningsmodeller är 

samlade i tabell 1. I fallstudie 1 används utsläppsvärden för bensinbil och 

energianvändning för elcykel motsvarande respondentens fordon. I övriga 

beräkningar används indata från angivna källor. 
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Tabell 1. Samtlig indata som används i beräkningsmodell för att beräkna utgifter och 
utsläpp från bensinbil och elcykel. 

Bensinbil 

Bensin 

Bränsleförbrukning 0,07 l/km 

Bensinpris 15,11 kr/l 

Utsläpp 

Fallstudie 1 175 g CO2-ekv/km 

Liten 158,12 g CO2-ekv/km 

Mellan 190,28 g CO2-ekv/km 

Stor  230,48 g CO2-ekv/km 

Stadsjeep 270,68 g CO2-ekv/km 

Elcykel   

El  

Energianvändning: Fallstudie 1 0,006 kWh/km 

Energianvändning: Fallstudie 2,3 0,01 kWh/km 

Elpris 1,50 kr/kWh 

Utsläpp från elproduktion 

Utsläpp kolkondens 950 g CO2-ekv/kWh 

Nordisk elmix 70 g CO2-ekv/kWh 

Solpaneler 0 g CO2-ekv/kWh 

 

4.2 Fallstudie 1. Individ 

 

4.2.1 Fallbeskrivning 

Fallstudie 1 är en empirisk studie där en individ, respondenten, delvis ersätter 

transport i bensindriven bil med elcykel under ett år, se figur 7. Fallstudien utvärderas 

genom att beräkna förändrade utgifter och utsläpp av CO2-ekv samt via en muntlig 

utvärdering med respondenten. I studien tas enbart hänsyn till driften och ingen 

hänsyn tas till utsläpp tillföljd av produktion av fordon. 

Målsättningen för respondenten var att under ett år klimatkompensera sin 

köttkonsumtion genom att minska utsläppen för resor. Genom ett ändrat beteende 

för användning av respondentens bensindrivna bil kan sänkta utsläpp av CO2-ekv 

erhållas. Koldioxidutsläppen till följd av respondentens köttkonsumtion är 840 kg 

CO2-ekv per år.  För att utsläppen från köttkonsumtionen ska motsvara utsläppen 

som användandet av elcykeln reducerar och därmed kompensera för 

köttkonsumtionen krävs att 500 mil i bil ersätts med elcykel eller avstås från helt.  

Ersättning av bil med elcykel planeras för distanser som bedöms vara inom ett rimligt 
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avstånd och som kan genomföras med lättare packning, exempelvis för resor till 

arbete, träning, nöje och för mindre inköp. Genom att skapa en bättre planering av 

respondentens resor är målet att 100 mil ska kunna avstås från helt. I fallstudie 

beräknas enbart förtjänsten av att ersätta bensinbil med elcykel, ej förtjänsten av att 

avstå bilåkande helt. I fallstudie 1 beräknas förändring av utsläpp och kostnad av att 

för en enskild individ ersätta en bensindriven bil med elcykel för att motsvara 400 

mil bilkörning och reducera utsläppen med 700 kg CO2-ekv under ett år. Elen 

beräknas vara kolkondens.  

 

 

Fallstudie 1 bygger på dokumenterad indata och samtal med respondenten. 

Respondenten har under varje resa med elcykel dokumenterat mätarställning på 

elcykelns display, bland annat avstånd för resa, energiförbrukning och effekt. 

Dokumentationen finns bifogad i Bilaga 1. Mätdata finns för perioden april 2017 till 

april 2018. I den muntliga utvärderingen med respondenten diskuteras 

måluppfyllelse, den upplevda komforten av att ersätta bil med elcykel samt för 

respektive nackdelar som respondenten upplevt under genomförandet. 

Respondenten är en 58 årig man som bor i utkanten av Karlstad. Från hemmet till 

centrala Karlstad är det cirka 13 km och mellan hemmet och arbetet är avståndet 6,3 

km. Cykelvägarna där respondenten cyklar är delvis kuperade. Respondenten har ett 

stort teknikintresse och drivkraften för att införskaffa en elcykel var nyfikenhet på 

alternativt transportmedel till bil. Respondenten kör en Peugeot 308 som antas ha en 

bensinförbrukning på 0,7 l/mil och ett utsläpp av CO2-ekv på 175 g/km. 

Respondentens elcykel är av fabrikat Kalkhoff modell Agattu impulse. 

 

  

Figur 7. Respondenten i Fallstudie 1 ersätter kortare resor i bensindriven bil med elcykel 
under ett års tid. 
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4.2.2 Resultat 

4000 km på elcykel, fördelat över 12 månader motsvarar cirka 330 km per månad. 

Totalt cyklade respondenten 3981 km, vilket är 19 km från målsättningen. Under året 

laddade respondenten elcykeln med totalt 23,7 kWh el. I figur 8 redovisas 

respondentens avstånd på elcykel per månad. I maj månad cyklades den längsta 

distansen, vilket kan bero på att viljan och engagemanget var störst för att ställa bilen 

under den första delen av perioden för fallstudien. Under perioden december 2017 

och april 2018 fluktuerade inte cyklad sträcka lika mycket som under året, vilket kan 

betyda att elcykeln användes mer rutinmässigt exempelvis enbart för arbetspendling.  

 

 

Figur 8. Respondenten i fallstudie 1 cyklade totalt 3981 km, i figuren kan avläsas hur den 
totala distansen fördelas över månaderna som fallstudien varade.  

 

Utsläppsreduceringen av att ersätta elcykel med bil i fallstudien var totalt 674 kg 

CO2-ekv, varav utebliven körsträcka i bil stod för -697 kg CO2-ekv och utsläpp för 

elproduktion stod för 23 kg CO2-ekv. För att klara en utsläppsreducering med 700 

kg CO2-ekv på ett år krävs ett snitt på 68 kg CO2-ekv per månad. 

Utsläppsreduceringen för respektive månad redovisas i figur 9 tillsammans med 

utsläppen som respondentens bil hade genererat för samma distans. Om elen som 

laddar elcykeln istället hade antagits komma från en förnybar energikälla och 

antagits sakna klimatpåverkan så beräknas utsläppsreducering till 697 kg CO2-ekv 

för ersättningen av elcykel med bil. 
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Figur 9. Respondenten i fallstudie 1 minskade sitt utsläpp av CO2-ekv med totalt 674 kg, i 
figuren kan avläsas hur den totala koldioxidreduceringen fördelas över månaderna som 
fallstudien varade. 
 

Användningen av elcykel har gett en besparing på 4175 kr för bensin samt minskade 

utgifter för parkering, varav elen kostade respondenten 36 kr. 

Med dagens styrmedel om bidrag på elcyklar har en elcykel en återbetalningstid på 

cirka 3,5 år då inköpspris för elcykeln är 20 000 kr och ett fullt bidrag på 25 procent 

erhålls om den fortsatt cykelsträckan är cirka 4200 km/år. 

 

 4.2.2.1 Utvärdering med respondent 

Respondenten tycker att året med fallstudien har varit lärorikt. Målsättningen om att 

avstå 100 mil bilkörning och ersätta 400 mil bilkörning med elcykel formulerades av 

respondenten i syfte att klimatkompensera respondentens köttkonsumtion, därav 

upplever respondenten att han fått en större förståelse och insikt av de utsläpp som 

genereras till följd av konsumtion av mat och transport. Den aktiva transporten med 

elcykel har gett ett välbefinnande och en upplevd förbättrad hälsa. En annan positiv 

aspekt är att utgifter för parkeringsavgifter och bensin har minskat. 

Ett för många upplevt hinder med att cykla och gå är kyla och nederbörd. Hindret 

dementeras av respondenten, erfarenheten av att under ett år använda elcykel oavsett 

väder har gett respondenten en insikt om att dessa hinder kan elimineras med rätt 

kläder. Ett hinder som dock inte kan eliminera är väglag. På grund av undermålig 
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snöskottning kommer respondenten i fortsättningen att använda annat 

transportmedel vid snö. Hälsoaspekter ser respondenten som den största fördelen 

med att använda elcykel.  Respondenten har ändrat sitt beteende för resor genom att 

planera sina resor bättre och åka kollektivt oftare än tidigare. Trots att ingen 

dokumentation finns för målet om att avstå 100 mil bilåkande tror respondenten att 

denna målsättning nåtts och troligen överstigits. Respondenten ställer sig positiv till 

att fortsätta använda elcykel som ersättning till bil. 

 

4.3 Fallstudie 2. Samhället 

 

4.3.1 Fallbeskrivning 

I fallstudie 2 vidgas systemperspektivet från individen till samhället för att uppskatta 

vilken effekt ett ökat användande av elcykel kan få, se figur 10. I beräkningen antas 

personbilarna som ersätts vara bensinbilar i storleksklass mellan och elcykeln antas 

drivas av el från kolkondens. Antalet resor i bil var år 2015-2016 cirka 2,2 miljoner 

stycken (Trafikanalys 2017).  Enligt resultat från en resevaneunderökning av Sweco 

(2015) så är hälften av alla bilresor kortare än fem km. I denna fallstudie beräknas 

utsläppsreduktionen då kortare resor ersätts med elcykel, varje kort resa antas ha en 

medellängd på 3 km. Trafikverket (2018a) uppskattar att 10 till 25 procent av alla 

korta resor kan ersättas med cykeln, elcykel ökar potentialen för ersättning av kortare 

resor ytterligare därför beräknas utsläppsreduktionen då 25 procent, 50 procent och 

100 procent av de kortare resorna i bil ersätts med elcykeln. 

 

 

 

 

 

Figur 10. Utsläppsreducering av att ersätta kortare resor i bensinbil med elcykel beräknas i 
Fallstudie 2. 
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4.3.2 Resultat 

Då samtliga kortare resor ersätts med elcykel reduceras utsläppen med 597 ton 

CO2-ekv, se tabell 3.  

 

Tabell 3. Utsläppsreduktion av att ersätta 25, 50 och 100 procent av kortare resor i bil med 
elcykel. 

Ersätta bensindriven bil med elcykel för kortare resor 

Andel ersatta 
resor  

Ersatt avstånd 
(miljoner km) 

Utsläppsreduktion av 
ersättning (ton CO2-ekv) 

25 % 0,825 149 

50 % 1,65 298 

100 % 3,3 597 

 

 

4.4 Fallstudie 3. Scenarioanalyser 

 

4.4.1 Fallbeskrivning 

Bensinbilar ger upphov till olika stora utsläpp och elcykelns utsläpp beror av vilken 

elproduktionsteknologi som används för elproduktion, i fallstudie 2 uppskattas hur 

stor inverkan parametrarna för driften en bil och elcykel har för dess utsläpp. 

Fallstudie 3 delas in i två olika beräkningar av eldriften till elcykeln samt storleken 

på bensinbilen. I fallstudie 3 undersöks hur långt elcykel behöver ersätta en 

mellanstor bensinbil för att reducera utsläppen med 0,2-1 ton CO2-ekv för 

produktionsteknologierna kolkondens, nordisk elmix och el från solpaneler.  En 

beräkning genomförs för att avgöra det avstånd som elcykel behöver ersätta 

bensinbilar i olika storleksklasser för att erhålla en utsläppsreduktion 1 ton CO2-ekv 

då el kommer från kolkondens. 

 

4.4.2 Resultat 

 

4.4.2.1 Elproduktionsteknologi  

1 ton CO2-ekv erhålls då elcykel ersätter bensinbil under 5532 km då elen kommer 

från kolkondens, 5275 km för nordisk elmix el och 5255 km för el från solpaneler, 

se tabell 3. 
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För att under ett år reducera en individs utsläpp med 1 ton CO2-ekv krävs i snitt att 

individen cyklar 114 mil i veckan. Då elcykel enbart används för arbetspendling 5 

dagar i veckan motsvarar 1 ton CO2-ekv en distans på 11,4 km färdriktning.  

 
Tabell 3. Distans då elcykel ersätter bensinbil för att erhålla efterfrågad en 
utsläppsreducering på 0,2-1 ton CO2-ekv beroende på elproduktionsteknologi. 

 

 

4.4.2.2 Bensinbilens storleksklass 

För att erhålla en reduktion av CO2-ekv motsvarande ett ton krävs att elcykel ersätter 

bensindriven bil mellan 3829 km för en stadsjeep och 6729 km för en liten bil, se 

tabell 4. En liten bil med låga utsläpp kan köras avsevärt längre innan den förorsakat 

utsläpp på ett ton CO2-ekv.  

 
Tabell 4. Distans då elcykel ersätter bensinbil för att erhålla en utsläppsreducering på 1 ton 
CO2 -ekv beroende på bilens storleksklass 

Avstånd som elcykel behöver ersätta bensinbil i olika storleksklasser 
för att erhålla en utsläppsreduktion 1 ton CO2-ekv 

Storleksklass 
Utsläpp bensinbil 

(g CO2-ekv/km) 
Utsläpp elcykel 
(g CO2-ekv/km) 

Avstånd 
(km) 

Liten 158,1 9,5 6729 

Mellan 190,3 9,5 5532 

Stor  230,5 9,5 4525 

Stadsjeep 270,7 9,5 3829 

  

Avstånd som elcykel behöver ersätta en mellanstor bensinbil för att 
erhålla en utsläppsreduktion  

Utsläppsreduktion (ton CO2-ekv) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Kolkondens 

Avstånd (km) 1106 2213 3319 4425 5532 

Kostnad (kr) -1154 -2307 -3461 -4614 -5768 

Nordisk elmix 

Avstånd (km) 1055 2110 3165 4220 5275 

Kostnad (kr) -1100 -2200 -3300 -4400 -5500 

Solpaneler 

Avstånd (km) 1051 2102 3153 4204 5255 

Kostnad (kr) -1112 -2223 -3335 -4447 -5559 
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5. Analys och Diskussion 

För att nå klimatpolitiska mål krävs flera olika miljöåtgärder. Utvecklingen om går 

inte tillräckligt fort för att möta målsättningen om att vara koldioxidneutralt år 2045. 

För att erhålla målsättningen om att kontinuerligt sänkta utsläpp från vägtrafik krävs 

fler åtgärder som syftar till att erhålla lägre miljöpåverkan från vägens fordon. 

Elcykeln har en god potential att ersätta en individs bilresor, dock begränsas 

användningen av elcykel av att cykeln inte erbjuder samma möjligheter för transport 

av varor samt att hastigheten är begränsad. Elcykeln som ersättning av bilar erhåller 

sänkta utsläpp per km vilket gör att elcyklar har potential att få en individ och 

samhället att leva mer hållbart vilket styrks av fallstudie 1-3. Elcyklar kan i linje med 

klimatmålen generera sänkta utsläppen från svensk transport, 

Elcykeln ger minskade utgifter för en individ eftersom driften av en bil är dyrare än 

driften av en elcykel. Aktiv transport ger hälsofördelar som gör att cyklisten 

potentiellt blir friskare och har en lägre risk att utsättas för ett flertal folksjukdomar. 

Utsläppen av växthusgaser minskar då elcykel ersätter bensinbil vilket leder till en 

minskad klimatpåverkan samt att föroreningshalterna som är skadliga för djur och 

människor sänks.  

En cykel utan motor ger ökade hälsofördelar och tillverkningen och drift av en 

konventionell cykel ger upphov till lägre utsläpp av CO2-ekv. Då elcykeln ställs i 

relation till en bil så är klimatpåverkan i relation liten. Var att klimatkompensera 

elcykelns batteri krävs en ersättning av bensinbil med elcykel med enbart 100 km.  

I följande avsnitt analyseras litteratursammanställning och resultat från fallstudierna 

för att värdera elcykeln som ett bidrag för hållbara resor. Analysen redovisas efter 

samhällets och den enskilda individens perspektiv. I analysen behandlas även 

framtidsutsikter för elcykeln, metodkritik och fortsatta studier. 

 

5.1 Samhälle 

För att dämpa den globala uppvärmningen och förhindra att medeltemperaturen på 

jorden överstiger en ökning med 2 ºC krävs höga klimatpolitiska målsättningar. Om 

Sverige ska vara koldioxidneutralt år 2045 och kunna sänka sina utsläpp från inrikes 

transport med 70 procent tills år 2030 krävs att en högre växel läggs i (Trafikverket 

2018b). Målsättningarna är ambitiösa men nödvändiga. För att klara målen krävs 

förändring för både fordon, bränsle och beteende. Konkurrenskraften för 

klimatsmarta alternativ måste stärkas. Trafikverket (2018b) prognos om en maximal 

utsläppsminskning med 35 procent för inrikes transport till år 2030 borde fungera 

som en varningsklocka som indikerar att befintliga miljöåtgärder är undermåliga. 

Ytterligare styrning krävs för att främja klimatsmarta alternativ, så som bonus malus 

och elcykelpremien.  

Gång, elcyklar och konventionella cyklar kan ersätta vissa bilresor vilket sänker 

utsläppen av CO2-ekv. Dessa klimatsmarta transportalternativ har ej själv potential 
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att nå klimatmålen på grund av att dess tillkortakommanden, framförallt tidsaspekten 

och dess begränsade packyta. Men fem km på elcykel tar cirka 15 minuter, vilket 

inte är nämnvärt tidskrävande och ibland kan samma sträcka i bil ta samma tid på 

grund av trafik, rödljus och parkering. Argumentet att en elcykel inte är tillräckligt 

rymlig för transport av barn och varor kan lösas med valet av elcykel, det finns 

elcyklar med förvaringsmöjligheter som löser detta problem. I Holland och 

Nederländerna är elcyklar ett vanligt inslag på gatorna, där finns även ett stort utbud 

av elcyklar med lådutrymmen både fram och bak på elcykeln (Cykelpendlarna 2012). 

I fallstudie 2 undersöktes hur stor förändring av utsläpp av CO2-ekv som erhålls då 

25, 50 och 100 procent av kortare distansen i personbil i Sverige år 2017 ersätts med 

hållbara alternativ. Resultaten från fallstudie 2 visar att då samtliga kortare resor i 

bensinbil ersätts med elcykel medför det en utsläppsreduktion på 597 ton CO2-ekv, 

dock leder ersättningen bara till en marginell förändring på nationell nivå.  För att ha 

en fortsatt nedåtgående procentuell utveckling krävs en ytterligare andel ersättning 

av bilåkande med elcykel vilket inte uppskattas genomförbart i dagens samhälle. 

Trafikverket (2018a) uppskattar att 10-25 procent av alla kortare resor kan ersättas 

med cykel. Elcykel borde kunna medföra att fler än 25 procent av kortare resor kan 

ersättas eftersom den ökar cykelresans potential med fler och längre resor. Att ersätta 

fler än hälften av kortare resor med cykel eller elcykel borde vara fullt möjligt, dock 

krävs en beteendeförändring.  

För att skapa en utökad möjlighet för att ersätta bilresor med klimatsmarta alternativ 

krävs en övergripande förändring, en utveckling av infrastruktur som underlättar för 

resor och ett förändrat beteende för resor krävs. För att erhålla en större 

utsläppsreducering krävs att fler av en individs resor avstås från helt. För längre resor 

exempelvis för semesterresor kan elcykel vara opraktiskt på grund av avstånd, 

packning och passagerare. Men det är inte enstaka resor som görs ett fåtal gånger 

under året som den största förändringen kan tillkomma, utan det är resorna som görs 

i vardagen, till jobbet, skolan, till gymmet och affären. Det är dessa kortare resor som 

individen kan göra en stor förändring. Utsläppen minskar då resor optimeras då 

exempelvis flera ärenden uträttas under samma resa istället för att flera, vilket kräver 

ett förändrat tankesätt och vanor för individen. Ett annat sätt att minska utsläppen är 

att samåka. Tjänsteresor som görs inom närområdet kan ersättas med elcykel. Många 

företag går i bräschen för minskade utsläpp från företagets transport och genomför 

möten via video och telefon istället för fysiska möten på plats, vilket både minska 

utsläpp, utgifter för bränsle och eventuell fordonshyra samtidigt som personalens 

arbetstid optimeras då ingen tid för resa krävs.  

Svensken behöver minska sitt beroende av fossila bränslen för att kunna erhålla 

sänkta utsläpp. Idag har 80 procent av de svenska hushållen en bil och i 25 procent 

av hushållen finns minst två bilar (Naturvårdsverket 2017c). Att skapa enklare 

möjligheter att ägodela, vilket är ett hållbart synsätt som syftar till att individerna 

inte själva behöver äga en vara utan kan dela på den med andra. Ett sätt att ägodela 

bilar är att göra det enklare att ingå i en bilpool, hyra och låna en bil vid behov. Färre 

bilar leder till att färre fordon behövs vilket sänker klimatbelastning till följd av 
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produktion och underhåll. Om bilen inte står utanför en individs hem utan att det 

krävs en extra tanke om bilkörandet är nödvändigt, kan leda till att individen blir mer 

eftertänksam i sitt bilanvändande.  

För att kunna öka andelen av bilresor som kan ersättas med elcykel krävs åtgärder 

som underlättar valet att välja elcykel framför bil, detta fås genom säkra, gena och 

funktionella cykelleder och cykelparkering i anslutning till resans mål. Potentiellt 

skulle fler välja att cykla om cykel var det alternativ som uppfattades som det 

enklaste, snabbast och billigaste alternativet. Möjligheter ska ges att kombinera 

kollektivtrafik med klimatsmarta alternativ exempelvis öka möjligheten att ta med 

cykeln på tåg, erbjuda funktionella parkeringar under tak som är säkra. Samhället 

kan främja cykling genom att ersätta bilparkeringsplatser med cykelparkeringar för 

att skapa parkering i centrala delar av storstäder. Infrastruktur för gång- och 

cykeltrafik är billigare investering jämfört med biltrafik vilket sänker utgifterna för 

samhället. Elcyklar brukar infrastrukturen på ett yteffektivt sätt och en ökad 

belastning av gång- och cykelvägar bör inte överstiga vägens kapacitet. Dock krävs 

att underhållet av infrastrukturen är säker för alla trafikanter under hela året. 

Cyklister är den grupp av trafikanter som är med om flest allvarliga olyckor, en ökad 

belastning på gång- och cykelvägar kräver större budget för att upprustning och 

underhåll. Elcyklar ökar medelhastigheten och ger en större hastighetsspridning på 

gång- och cykelvägar vilket behöver tas med i utformning av infrastrukturen.  

Karlstad vill vara en klimatsmart kommun och förutsättningar för att använda 

hållbara transportmedel är god på grund av en god infrastruktur av gång- och 

cykelvägar. Karlstad kommun (2017a) har som mål att vara fossilfritt inom några 

årtionden. I Karlstads kommun är en fjärdedel av de totala koldioxidutsläppen till 

följd av transport för att sänka utsläppen kan satsningar på hållbara resor potentiellt 

skapa önskad effekt (Karlstad kommun 2013). För att vara en kommun i framkant 

krävs tydliga målsättningar att sträva mot. Karlstad kommun utrycker en vilja att 

vara en cykelstad men för att nå målsättning om att vara fossilfritt krävs konkreta 

åtgärder (Karlstads kommun 2014). Förslagsvis ska hålltider för när ett mål ska vara 

uppnått, samt att skapa mätbara delmål. Kommunen satsar på utbyggnad av 

infrastruktur men målsättningen för när och hur målet ska nås är diffus. Cykelplanen 

från 2014 beskriver tydligt vilka åtgärder som behövs för att vara en klimatsmart 

kommun som erbjuder bra cykelmöjligheter (Karlstads kommun 2014). Karlstad 

kommun visar sig vara lyhörda i sitt engagemang med att ha ett cykelråd där 

deltagare med olika bakgrund får bidra med att göra kommunen mer attraktiv och 

säker för cykling.  

Klimatpåverkan till följd av elcykelns drift beror av vilka satsningar som görs på 

utbyggnad av elsystemet. Ökad elanvändning med en fordonsflotta som blir allt mer 

elbaserad ökar belastningen på elproduktionen. Utbyggnad av fossilfri energi samt 

att minska beroendet av el producerad från fossila produktionsteknologier krävs. 

Koldioxidskatter och subventioner kan leda till minskade utsläpp av växthusgaser. 

Fossilfri energi ökat elcykelns bidrag för hållbara resor eftersom elcykelns utsläpp 

under driften. Resultat från fallstudie 3 visar att reduceringen av CO2-ekv för 
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ersättning av bensinbil med elcykel inte berodde avsevärt mycket på vilken 

produktionsteknologi som elen härstammade från. Vilket betyder att elcykel är ett 

alternativ som erhåller sänkta utsläpp oavsett elens ursprung, detta för att 

energibehovet för en elcykel är liten jämförelse den energi som krävs för att driva en 

bil.  

Förtjänsten av att ersätta bensinbil med elcykel beror av bilens klimatpåverkan under 

drift, en större bil släpper i regel ut en större mängd utsläpp. I fallstudie 3 visades att 

storleksklassen på bilen har betydelse för utsläppsvinsten, dock visar samtliga 

storleksklasser en betydande reducering av utsläpp. I beräkningen som redovisas i 

tabell 5 av hur långt en bensinbil färdas för att nå utsläpp på 1 ton CO2-ekv, 

redovisades en stadsjeep komma 383 mil och en mindre bil 673 mil. Nationellt körs 

673 mil per bil vilket betyder att en fordonsägare med en liten bensinbil behöver 

avstå samtliga resor för att sänka sina utsläpp med 1 ton CO2-ekv. Utsläppen kan 

reduceras om fordonsflottan består av en större andel fordon med låg 

klimatbelastning och färre bilar som stadsjeepen i fallstudie 3. Fallstudie 3 är inte 

enbart applicerbart för storleksklass på bilen utan kan även illustrera att bilens 

klimatpåverkan har betydelse för utsläppen. Utsläppen för en bil varierar med bilens 

ålder, modell och märke på bilen. För att erhålla en ytterligare reducering krävs färre 

resor i andra fossila fordon, minskad konsumtion av framförallt varor som fraktats 

långväga. Fordonsflottan förändras och består av en större andel elbilar, i relation till 

en elbil är elcykeln mindre tekniskt avancerad, kräver mindre energi och råmaterial 

vid produktion samt att den kräver mindre el för drift. Detta betyder att elcykeln är i 

relation till dagens och en framtida elbaserad fordonsflotta ett transportmedel som 

erhåller sänkta utsläpp vid ersättning av bil.  

En elcykel har en större klimatbelastning vid produktion än vad en konventionell 

cykel har. Produktionen av framförallt elcykelns batteri ger upphov till en stor 

klimatbelastning, dock är i relation till en bensinbil är elcykelns klimatpåverkan 

liten. Vidare forskning och utveckling krävs för att sänka klimatpåverkan samt för 

att öka batteriets prestanda och funktion. Elcykelns klimatpåverkan är kompenserad 

redan efter 100 km på elcykel då den ersatt bensinbil (Wachotsch et al. 2014).  

Samhället har som uppgift att skapa förutsättningar för individen att sänka sina 

utsläpp. Det är samhället som ska visa vägen och uppmana till klimatsmarta 

alternativ. För att erhålla koldioxidutsläpp på 1-2 CO2-ekv per person och år räcker 

det inte med att klimatsmarta fordon väljs utan beteendet för transport behöver ändra 

med färre och kortare resor. Kunskapen om en vara eller en aktivitets klimatpåverkan 

behöver stärkas.  

Fysisk aktivitet ger en förbättrad folkhälsa och risken för att drabbas av ett flertal av 

de vanligaste sjukdomarna minskas. Om befolkningen blev mer aktiv och 

genomförde folkhälsomyndighetens rekommendation om 150 minuter aktivitet av 

måttlig intensitet varje vecka skulle belastningen på landets sjukhus minska, mindre 

sjukfrånvaro och därmed sänka kostnader för samhället. Om fler väljer att cykla 

minskar halten av farliga föroreningar i luften, vilket potentiellt kan minska antalen 

dödsfall som sker årligen i Sverige till följd av dålig luftkvalité. Buller och 
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vibrationer från vägtrafik minskar om fler ställer bilen och väljer kollektivtrafik, 

cykel eller gång. Varje år kan 3500 dödsfall och 15 000 kroniska sjukdomsfall 

undvikas med aktiv transport (Trafikverket 2016). Satsningar på infrastruktur för 

cykelvägar är därför en god investering för samhället i flera avseende.  

Enligt resultat i samtliga fallstudier redovisas fördelaktiga resultat av att ersätta 

bensinbil med elcykel. En konventionell cykel kräver en större fysisk ansträngning 

av brukaren och erbjuder därmed större hälsofördelar jämfört mot en elcykel. 

Intresset för att skaffa elcykel var i en studie av Sundfør & Fyhri (2017) störst bland 

individer som inte redan är aktiva cyklister. Denna aspekt är vital för avgörandet av 

elcykelns förtjänst och därför är det viktigt att se till hela systemet av individer som 

ersätter transport med elcykel.  

 

5.2 Individ 

Vems ansvar är det att se till att klimatförändringarna bromsas? Samhället kan skapa 

vägledning och förenkla klimatsmarta alternativ men det är alltid upp till individen 

att välja i ett fritt samhälle. Individen behöver överväga sitt beteende, är det 

försvarbart att ta bilen till gymmet eller till affären för att köpa godis i ett 

miljöperspektiv? Eftertänksamheten saknas och förmågan att värdera sin egen vikt 

för den globala uppvärmningen.  

Det krävs ett förändrat beteende på samhällsnivå men framförallt måste individen ta 

ansvar för sina egna utsläpp. Transport och livsmedel står för en individs största 

klimatpåverkan men för att för att nå målen om 1-2 ton CO2-ekv per år krävs att 

samtliga utsläppskategorier minskas. Om utsläppen från transport skulle halveras för 

en individ skulle det innebära en stor förändring i individens liv. Dock skulle en 

halvering leda till att en genomsnittsindivid generera 9,3 ton CO2-ekv vilket 

fortfarande är långt ifrån hållbara nivåer.  

 

Förändring som erhåller lägre klimatpåverkan är en vinst för miljön och förändringar 

måste börja någonstans. Med små förändringar i vardagen kan en individ gradvis 

minska sin klimatbelastning. Hälften av den svenska befolkningen har upp till fem 

km till arbetsplatsen och 67 procent har mindre än en mil till arbetsplatsen 

(Trafikverket 2011). Elcykeln har en stor potential för att ersätta arbetspendling i bil 

och genom att ersätta sin dagliga arbetspendling kan en enskild individ sänka sina 

totala utsläpp. I tabell 5 kan det visas vilken tid och vilka sänkta utsläpp i CO2-ekv 

en distans på elcykel laddad med el från kolkondens jämfört mot samma distans i en 

mellanstor bensinbil. Genom att välja elcykel besparas inte enbart kostnad för 

bränsle utan även övriga kostnader så som trängselskatt och parkeringsavgifter. 

Respondenten i fallstudie 1 upplevde ett ökat välbefinnande samtidigt som både 

utgifter och utsläpp minskade av att ersätta resor i bil med elcykel.  Hälofördelarna 

med aktiv transport är stora. Aktiv transport ger bättre förutsättningar för att friskt 

liv med en kropp som mår bra. Folkhälsomyndigheten rekommenderar aktivitet av 

måttlig intensitets 150 minuter i veckan, fördelat över 5 arbetsdagar motsvarar 



31 
 

aktiviteten en daglig pendling till jobbet på 5 km per färdriktning. En stor andel av 

en individs resor är vardagspendling till gym, arbetsplats och skola om dessa resor 

kan ersättas med elcykel har det potential att sänka individens fossilberoende. I tabell 

6 redovisas vilken tid respektive distans förväntas ta samt hur stor andel distansen 

utgör av dagsbehovet enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. Resultaten 

av fallstudie 1 visar att en förändring i vardagen med ett ändrat beteende för transport 

kan leda till sänkta utsläpp. I tabell 6 redovisas att för varje km i bensinbil som ersätts 

med elcykel reduceras utsläppen med 0,2 kg CO2-ekv per ersatt km för individen 

samtidigt som det är ekonomiskt försvarbart med en besparing på cirka 1 kr per ersatt 

km. 
 
Tabell 5. Tiden en distans på elcykel tar samt motsvarande utsläppsreduktion I kolumnen 
hälsa redovisas hur stor andel av dagsrekomendation av aktivitet av måttliga intensitet 
distanser utgör då elcykeln används fem dagar i veckan. 

Ersätta bensindriven bil med elcykel: tid, utsläpp och hälsoandel av 
dagsdos av måttlig intensitetsaktivitet. 

Avstånd (km) Tid (min) CO2-ekv (kg) Hälsa (%) 

1 3 - 0,2 10 % 

2 6 - 0,4 20 % 

3 9 -0,6 30 % 

4 12 -0,8 40 % 

5 15 -0,9 50 % 

6 18 -1,1 60 % 

7 21 -1,3 70 % 

8 24 -1,5 80 % 

9 27 -1,7 90 % 

10 30 -1,9 100 % 

 

För en individ som är villig att resa en halvtimme kan större delen av Karlstad nås 

vid användning av elcykel. Med utgångspunkt från Stora torget i Karlstad nås hela 

tätorten och omgivande bostadsområden inom en halvtimme vilket fågelvägen 

motsvarar 1 mil, illustrerat i figur 14. Den innersta ringen i figuren symboliserar 2 

km fågelvägen från Stora Torget vilket enligt tabell 6 tar 6 minuter och vid ersättning 

från bil motsvarar en reduktion med 0,4 kg CO2-ekv och motsvarar en femtedel av 

rekommendationen om 30 minuters aktivitet av måttlig intensitet.  Avståndet mellan 

två närliggande ringar i figur 10 är 2 km. 

Vid arbetspendling 5 dagar i veckan under 47 arbetsveckor kan minskade utsläpp 

och sänkta kostnader för bränsle erhållas då elcykel ersätter bensinbil. I tabell 7 kan 

avläsas vilka effekter på klimat och plånbok arbetspendling har under ett år för olika 

distanser mellan 2-10 km per färdriktning samt den totala distansen elcykel ersatt bil 

under året. Resultat i tabell 7 är beräknat på en bensinbil i mellanstor storleksklass 

med el från kolkondens. Under 1 år erhålls en reducering med 0,9 ton CO2-ekv då 1 

mil arbetspendling i bensinbil per färdriktning ersätts med elcykel.  
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Tabell 2. Utsläppsreduktion och minskade utgifter erhåller då elcykel ersätter bensinbil en 
distans för arbetspendling under ett år. 

Ersätta bensindriven bil med elcykel till arbetspendling under 1 år 
Total pendlad sträcka, utsläpp i CO2-ekv och kostnad. 

Avstånd 
färdriktning (km) 

Avstånd pendling 
ett år (km) CO2-ekv (kg) Kostnad (kr) 

2 940 - 178 -980 

4 1880 -356 -1960 

6 2820 -535 -2940 

8 3760 -713 -3921 

10 4700 -891 -4901 

 

Ett annat sätt att reducera utsläppen för en individ är att i större utsträckning avstå 

resor med både bil och elcykel och vid de tillfällen då en bil krävs för att frakta 

Figur 14. Den yttersta cirkeln illustrerar avstånd som uppskattningsvis nås på 30 minuter 
med utgångspunkt från Stora torget i Karlstad. Varje ring i figuren motsvarar en distans på 
2 km från närmaste ring med utgångspunkt från Karlstad centrum. Lantmäteriet (u.å) 
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exempelvis tunga varor se till att organisera bilturen och samtidigt uträtta andra 

ärenden för att minska antalet bilresor och sträcka och på så sätt minska sin 

klimatbelastning, vilket respondenten i fallstudie 1 anammade.  

Stora utsläppsreduceringar kan erhållas då en åtgärd utförs av fler individer, då en 

hel familj börjar transporteras en större andel av sina resor fossilfritt, när ett helt 

grannskap eller stadsdel gör det samma. En individs handlingar inspirerar och skapa 

ringar på vattnet som kan leda till en stor förändring. Utsläppsreduceringen blir större 

om fler ersätter bensinbil med elcykel, i tabell 8 illustreras hur stor reduceringen bli 

då respondenten inspirerar 9 av sina grannar att göra likadant, om 1000 invånare i 

Skattkärr och 100 000 Värmlänningar ersätter bensinbil med elcykel för en distans 

på 3981 km per år. Då 100 000 individer väljer att ersätta resor i bensinbil med 

elcykel reduceras utsläppen med 67 tusen ton CO2-ekv vilket påvisar att elcykeln har 

potential att ersätta bilresor och erhålla sänkta utsläpp. Eftersom respondenten 

lyckades ersätta nästan 400 mil av sin bilåkande med elcykel uppskattas att fler kan 

erätta sina resor med hållbara resealternativ.  

 
Tabell 3. Utsläppsreduceringen då 10, 1 000 och 100 000 individer ersätter resor i 
bensindriven bil med elcykel enligt fallstudie 1 för en distans på 3981 km per år. 

Utsläpp då fler individer ersätter bensinbil med elcykel 
enligt indata från fallstudie 1 (ton CO2-ekv) 

Antal individer 10 1 000 100 000 

Utsläpp -7 -674 -67 416 

 

 

5.3 Framtidsutsikter 

För att klara klimatpolitiska mål krävs att samhället visar vägen mot klimatsmarta 

val och investerar i aktiviteter som genererar låga utsläpp. Satsning på säker och 

attraktiv infrastruktur är avgörande för att skapa samhällen med bra förbindelser som 

är lämpade för hållbara resor. Det räcker inte att ersätta delar av resor i bensinbil med 

elcykel för att erhålla en hållbar transportsektor. Bonus malus-systemet som träder i 

kraft 2018 kommer innebär att skatten höjs för dieselfordon. Dieselfordon är en 

bidragande faktor till att utsläppen tidigare minskat, (Naturvårdsverket 2017a). Om 

bonus malus-systemet leder till att färre dieselbilar införskaffas än prognostiserats så 

kommer utsläppen inte att minskas i samma takt som förutspått. För att skapa en 

fossilfri fordonsflotta krävs att utveckling sker och ett ändrat beteende för 

transportvanor.  

Fordonsutveckling leder till klimatsmartare fordon med lägre klimatpåverkan, 

exempelvis fordon med klimatsmart bränsle och fler elfordon. Fordonsflottan 

utvecklas till att bestå av en större andel bilar med lägre utsläpp vilket leder till att 

bilarna i genomsnitt får lägre utsläpp varje år, dock ökar körsträckan och antal bilar 

vilket skapar en osäkerhet om utsläppen minskar eller ökar på sikt. Om 

elcykelanvändningen ökar och en individ genomför fler resor än tidigare kan detta 
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leda till att syftet motverkas, att användningen av elcyklar snarare leder till ökade 

utsläpp, en så kallad rekyleffekt. Eller att individer införskaffar elcyklar som inte 

används i den utsträckningen att produktionens klimatpåverkan kompenseras. För att 

erhålla hållbara resor med avseende på alla transporter krävs ny teknik för fordon. 

Sänkta utsläpp kan erhållas om frakt med järnväg ökar och om individen väljer att ta 

tåget i större utsträckning. En tågsemester genererat mycket lägre utsläpp än en 

semester i bil och en semester med flyg. Elcykelns framtid förutspås vara god 

eftersom användningen av elcykel som ersättning till bil leder till sänkta utsläpp 

oavsett om fordonsflottan drivs av fossila bränsle eller el. 

För att sänka en individs klimatpåverkan krävs att individen förändrar sin livsstil. 

Framtiden kräver ett större ansvarstagande av individen men frågan är om individen 

är villig att ge uppoffringar och förändra sin livsstil för miljöns skull. Fler resor 

behöver avstås från och ersättas med hållbara alternativ. Elcykelns potential kan 

gynnas av ett ändrat beteende. Implementeringen begränsas av individer som tror att 

elcykeln inte passar in i deras livsstil på grund av funktion. Förändring sker inte över 

en natt och människan anpassar sina preferenser efter det nutida samhället. I ett 

samhälle med fler elcyklar skapas förutsättningar för att fler ser möjligheter istället 

för hinder. 

Elcyklar är i regel dyrare än konventionella cyklar vilket kan göra dem mer 

stöldbegärliga och det kan behövas tillgång till förvaring.  Elcykelns tyngd gör att 

dem kan vara otympliga att flytta. En elcykel lämpar sig bra till individer som har en 

begränsad framkomlighet dock kan denna extra tyngd jämfört mot en konventionell 

cykel vara ett hinder som motarbetar fördelarna med en förenklad framkomlighet. 

Teknikutveckling kan leda till att vikten och prestandan för batteriet optimeras.  

En elcykel har en begränsad packyta. Vid tunga matvarutransporter och för hämtning 

och lämning på förskola kan elcykel uppfattas som otillräcklig. Dock finns det 

elcyklar som har ett packutrymme som rymmer både barn och varor vilket kan möta 

fler individers behov och därmed öka i antal i Sverige. Elcyklar med kärra är ett 

vanligt inslag i trafiken i exempelvis Danmark och Holland (Cykelpendlarna 2012). 

 

5.4 Metodkritik 

Vad är en hållbar resa, kan en resa som genererar utsläpp vara hållbar? Elcyklar ger 

upphov till klimatpåverkan under hela sin livstid och kan enbart uppfattas som 

hållbar om den jämförs med ett annat transportmedel som i relation till elcykeln har 

en ansenligt större klimatpåverkan. När elcykeln värderas som ett bidrag till hållbara 

resor är det viktigt att poängtera att den kan bidra under bestämda förutsättningar. 

Andra antaganden om fordonens utsläpp, förändrade systemgränser hade kunnat 

erhålla andra resultat. I denna studie fokuseras enbart på driften, hade 

klimatpåverkan för produktion inkluderats hade utsläppen och kostnaden ökat 

eftersom en elcykel är mindre i storlek och mindre tekniskt avancerad. Elcykeln 

bedöms enligt denna studie bidra till hållbara resor, men enbart då elcykeln ersätter 
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bensinbilar. Examensarbetet utreder elcykelns potential som ersättning till bensinbil 

för att utifrån förutsättningar år 2018 med en befintliga fordonsflotta bestående av 

mestadels bensinbilar. Personbilar består av diesel-, el- och etanolbilar vilket inte 

berörs i denna rapport. Andra fordon har inte heller berörts. Olika bilmärken och 

modeller ger upphov till olika utsläpp. Utsläppen beror även på hur bilen körs. När 

bilens katalysator är kall är bilens avgasutsläpp 50 till 60 gånger större än för en 

varmkörd bil, (Svensk Cykling 2011). I denna studie har storleksklasser används för 

att exemplifiera olika bilars utsläpp. Trots att andra resultat kunnat erhålls med annan 

indata så består resultatet om att elcykeln verkar för hållbara resor då den ersätter 

bensinbil dock kan antagandet påverka hur stor den uppskattade reduceringen av 

ersättningen är. 

Elpriset varierar över året och förändras över tid. I studien beräknas reducerade 

utsläpp och utgifter efter befintliga priser och utsläpp år 2018. Utveckling av kostnad 

för bensin och el påverkas bland annat av en förändring på elmarknaden och styrning 

av fossila bränsle. 

Energi- och bränsleförbrukning antas vara konstant för elcykel respektive bensinbil 

vilket inte motsvarar ett verkligt scenario.  

Utvecklingen av elcyklar och dess batteri går fort. År 2018 när detta examensarbete 

skrivs är litiumjon den vanligaste typen av batteri dock är utveckling av batteri ett 

hett forskningsområde i skrivande stund. Utifrån detta resonemang förväntas 

klimatpåverkan för produktion av elcyklar att bli lägre jämfört mot studiens resultat 

i linje med att batterier utvecklas. 

 

5.5 Fortsatta studier 

Klimatnyttan av att ersätta konventionella cyklar, kollektivtrafik eller andra fordon 

är ej behandlat i detta arbete och därför utvärderas elcykeln enbart med bensinbil 

som referens. En vidare utredning om hur elcykeln kan bidra till hållbara resor för 

hela transportsystemet behövs för att få en bättre överblick och systemförståelse. I 

studien utreds elcykeln efter det fordonsslag som är vanligast 2018 alltså bensinbil, 

fortsatta studier är att utreda hur en förändrad fordonspark påverkar ersättningen. 

Fortsatta studier om elcykelns förtjänst efterfrågas med en kartläggning om vem och 

hur elcykeln används av en individ för att kunna erhålla en uppskattning om den 

faktiska potentialen. Vidare utredning om lönsamhet för bidrag för elfordon krävs 

för att utreda om subventionen leder till önskade effekter om minskade 

koldioxidutsläpp. I litteratursammanställningen redovisas totala antal resor, total 

transportsträcka dock saknas information om korta resors totala transportsträcka 

vilket hade varit intressant för analysen. I fallstudie 2 räknas att totalt 10 procent av 

totala antalet resor ersätts med elcykel, på grund av att ingen information hittats om 

hur många mil som totalt kortare distanser utgör kan 10 procent vara orimligt. Det 
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är även intressant att utreda vem som köper en elcykel och vilket transportslag den 

ersätter, ersätter den konventionell cykel är miljönyttan inte den samma.  

Olika elcyklar förbrukar olika mycket energi och ger upphov till klimatpåverkan. En 

utredning om batteriets klimatpåverkan behöver utredas ytterligare. 

Livscykelanalyser av elcyklars klimatpåverkan krävs för att erhålla kunskap om 

elcykelns faktiska utsläppsgenerering efter svenska förhållanden. Hur batteriet 

påverkas av vilken miljö det används i och hur cykeln förvaras när den inte används 

påverkar prestandan och livslängden behöver utredas. 

Fortsatta studier om vilka och hur mycket av förorenande ämnen som reduceras vid 

ersättning av bensinbil med elcykel per km efterfrågas. 
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6. Slutsats  

Vid ersättning av bensinbil med elcykel erhålls sänkta utsläpp med 0,2 kg CO2-ekv 

för varje ersatt km. Elcykeln har en lägre driftkostnad än bensinbilen, ersättningen 

sänker utgiften med cirka 1 kr per ersatt km på elcykel. I fallstudie 1 redovisas att en 

individ kan sänka sina utsläpp under ett år med 0,7 ton CO2-ekv genom att förändra 

sina transportvanor och ersätta bensinbil med elcykel. En elcykel är i relation till en 

bensinbil mindre teknisk avancerad och elcykeln kräver vid produktion en mindre 

mängd råvara och energi vilket gör att elcykeln bedöms ha en låg klimatpåverkan. 

För att klimatkompensera en elcykel krävs att den ersätter 100 km transport i 

bensinbil.  

För att erhålla hållbara transporter krävs alternativ till bensinbilen där elcykeln är ett 

av flera alternativ som krävs för att reducera klimatpåverkan. Elcykeln har dock inte 

potential att ersätta alla resor med bensinbil på grund av begränsad packyta och 

hastighet. Majoriteten av en individs resor är korta och har potential att ersättas med 

elcykel vilket gör att elcykelns bidrag bedöms som betydande i ett miljöperspektiv. 

Ökad andel elcyklar minskar antalet bilar på vägarna vilket minskar beläggningen 

och ger en lägre andel föroreningar i luften. 

Ersättningen av bensinbil med elcykel reducerar utsläppen av CO2-ekv oavsett elens 

ursprung och bilens storlek. En förändrad fordonsflotta med fordon med lägre 

utsläpp kommer fortsatt inte kunna konkurrera med elcykeln eftersom elcykeln i 

relation till en bil har betydligt lägre utsläpp.  

Aktiv transport gör att individen håller sig friskare och risken att drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdomar reduceras med 24 procent.  

Studien visar att elcykeln är fördelaktig i både ett ekonomiskt och ett miljömässigt 

perspektiv då den ersätter bensinbil. Elcykeln verkar för hållbara resor eftersom 

elcykeln bedöms ha potential att förbättra hälsa och sänka utgifter för individer samt 

reducera utsläpp av CO2-ekv för både individ och samhälle då elcykeln ersätter 

bensinbil.  
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Bilaga 1 

 

Datum Kvar Overall Trip Total Trip Tid Avläst Laddat Energi Effekt

km km km km km/h Wh Wh Wh/km W

11-apr Vecka 15 0

19-apr 46 118 118 164 21,3 5,5 500 500 4,2 90,3

05-maj 37 208 90 127 23,6 3,8 1000 500 5,6 131,1

12-maj 24 323 115 139 20,7 5,6 1600 600 5,2 108,0

22-maj 3 479 156 159 21,5 7,3 2300 700 4,5 96,5

26-maj 59 554 75 134 24,4 3,1 2700 400 5,3 130,1

27-maj 16 691 137 153 23,8 5,8 3300 600 4,4 104,2

12-jun 39 792 101 140 21,9 4,6 3800 500 5,0 108,4

19-jun 41 887 95 136 24,7 3,8 4200 400 4,2 104,0

26-jun 18 1009 122 140 22,5 5,4 4800 600 4,9 110,7

15-aug 3 1141 132 135 20 6,6 5500 700 5,3 106,1

25-aug 22 1257 116 138 20,3 5,7 500 500 4,3 87,5

01-sep 25 1367 110 135 22,2 5,0 1000 500 4,5 100,9

09-sep 32 1463 96 128 21,3 4,5 1500 500 5,2 110,9

19-sep 9 1601 138 147 21,4 6,4 2200 700 5,1 108,6

29-sep 0 1744 143 143 22,3 6,4 2900 700 4,9 109,2

06-okt 22 1842 98 120 22,3 4,4 3400 500 5,1 113,8

11-okt 15 1945 103 118 24 4,3 1600 600 5,8 139,8

26-okt 34,0 2120 175 209 21,1 8,3 400 900 5,1 108,5

31-okt 19 2248 128 147 21,8 5,9 1200 800 6,3 136,3

10-nov 20 2337 89 109 21,8 4,1 1800 600 6,7 147,0

25-nov 31 2399 62 93 22,2 2,8 2300 500 8,1 179,0

01-dec 0 2500 101 101 22 4,6 2900 600 5,9 130,7

06-dec 0 2616 116 116 18,6 6,2 3700 800 6,9 128,3

12-dec 34 2677 61 95 21 2,9 4100 400 6,6 137,7

18-dec 29 2754 77 106 17,4 4,4 4700 600 7,8 135,6

02-jan 25 2826 72 97,0 22 3,3 5200 500 6,9 152,8

08-jan 3 2919 93 96,0 23,2 4,0 5800 700 7,5 174,6

16-jan 40 3028 109 108,0 19 5,7 6200 700 6,4 122,0

28-jan 6 3088 60 66,0 18,8 3,2 6700 700 11,7 219,3

07-feb 17 3219 131 148,0 18,6 7,0 7800 1100 8,4 156,2

20-feb 0 3311 92 92,0 19,6 4,7 8600 800 8,7 170,4

26-feb 0 3395 84 84,0 18,3 4,6 9200 800 9,5 174,3

12-mar 7 3548 153 160,0 18,7 8,2 10100 1000 6,5 122,2

20-mar 31 3653 105 136,0 20,4 5,1 10700 900 8,6 174,9

26-mar 27 3722 69 96,0 19,2 3,6 11300 600 8,7 167,0

04-apr 18 3875 153 171,0 20,2 7,6 11800 500 3,3 66,0

11-apr 0 3981 106 106,0 21 5,0 12500 700 6,6 138,7


