
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänkta utsläpp av växthusgaser 
med 38 % per mil 

 
 
 
 
 
 
 
 

En kortrapport om hur trängsel, kostnader, och utsläpp kan 
minskas om fler kör på två hjul istället för fyra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Inledning 
 
I den globala diskussionen om klimatförändringar är i princip alla överens om att konkreta 
åtgärder för att minska skadliga utsläpp har verklig betydelse. Vissa menar att det är ett mer 
eller mindre totalt stopp för alla fordon och industrier som är lösningen. Andra är mindre 
drakoniska. 
 
För Moped- och motorcykelbranschen i Sverige är de små stegens förändring att föredra. 
Transporter av människor och varor har varit – och är fortfarande – en avgörande faktor och 
bidragande orsak till att vi lever i ett samhälle som kontinuerligt blir allt bättre. 
 
Med det sagt kan inte arbetet att minska på klimatavtrycken stanna av medan politiker och 
opinionsbildare diskuterar, debatterar och ibland bråkar. Tillverkare och leverantörer av 
motorcyklar och mopeder i Sverige bidrar på tre sätt, bränslesnålare fordon, ett ökat inslag av 
eldrivna fordon och att förmå bilister att köra på två hjul istället för med bil. Tre åtgärder som 
ger resultat år för år. 
 
Denna kortrapport från Moped- och motorcykelbranschen i Sverige – visar med hjälp av 
nationell, officiell statistik hur tvåhjulingar i väldigt många fall är en attraktiv väg framåt för att 
minska trängsel, transporttider och miljöutsläpp utan att göra avkall på fördelen av att 
människor ska kunna transportera sig på ett säkert, billigt och smidigt sätt. 
 
Att ersätta bilen på resan med en motorcykel eller moped 
 
Utifrån två offentliga källor; den Nationella Emissionsdatabasen och myndigheten Trafikanalys 
data om fordonstrafiken, har vi kunnat se vad som händer i utsläppsstatistiken i Sverige under 
vissa förutsättningar.  
 
Skillnaderna är så tydliga att vi kan fastslå att varje bilresa som ersätts med ett tvåhjuligt 
motorfordon minskar utsläppen av växthusgaser med i genomsnitt 38 procent. 
 
Enligt den officiella statistiken ur den Nationella Emissionsdatabasen, vars siffror rapporteras 
årligen till EU och FN, släppte en genomsnittlig bil i Sverige 2017 ut 1,75 kilo växthusgaser per 
körd mil. 
 
Motsvarande siffra för en genomsnittlig motorcykel eller moped klass 1 (så kallad EU-moped) 
är 1,08 kilo växthusgaser per mil, eller drygt 38 procent mindre än bilen. 
 
Senast tillgängliga statistik från Myndigheten Trafikanalys visar att det finns nästan tretton 
gånger fler bilar jämfört med tvåhjuliga motorfordon och att dessa körs ungefär sex gånger så 
långa sträckor utslaget per år. 
 
  



 

 

Om 10 % av bilfärderna i Sverige skulle istället ske med mopeder eller motorcyklar skulle vi i 
hela landet på ett bräde minska utsläppen av växthusgaser med nästan fyrahundratusen  
(393 640) ton. Per år. 
 
Detta motsvarar mer än 200 000 personers årliga, konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp 
av transporter 2017 (1,96 ton/person). 
 
Det är i pendlingstrafiken effekten blir som bäst 
 
Varje arbetsdag förlorar samhället miljonbelopp bara genom att människor sitter i bilköer 
eller på grund av att kollektivtrafiken inte fungerar som utlovats. Miljön påverkas givetvis 
också negativt av att så många fordon står stilla eller tvingas rulla långsamt under långa tider 
på morgnar och eftermiddagar. 
 
Mopeder och motorcyklar är yt- och utsläppseffektiva fordon och om vi räknar med vårt 
räkneexempel ovan, där 10 procent av bilresorna ersätts av ett tvåhjuligt fordon, sparas stora 
samhällsresurser som idag försvinner i köer och som utsläpp ut i luften. 
 
Om kommuner, regionen och staten i sin infrastrukturplanering tidigt räknar med hur mycket 
mindre yta ett tvåhjuligt fordon behöver i trafiken jämfört med till exempel bilar kan både 
skattebetalare och miljön tjäna på det. 
 
På kort sikt – vägbyggen kräver oftast flera års framförhållning – finns det en mycket enkel 
lösning i och runt våra städer – att låta mopeder få framföras på cykelbanor och motorcyklar i 
bussfiler.  
 
Utan att behöva investera mycket mer än kostnaden för omskyltningar kan vi alltså spara 
miljonbelopp och framförallt tid som idag förslösas i pendlingstrafiken. 
 
En sådan förändring kräver givetvis en noggrann bedömning av trafikregler, 
hastighetsbegränsningar och i den generella trafikplaneringen. Ett arbete som vi som arbetar 
med mopeder och motorcyklar är beredda att bidra till. 
 
En annan positiv effekt som fler resor med två hjul, jämfört med fyra, för med sig är att en 
moped eller en motorcykel tar upp så mycket mindre yta när den parkeras. I många av 
städerna runt om i landet är just trängseln på gator och torg ett reellt problem. Inte bara för 
ansvariga politiker och tjänstemän i de kommunala förvaltningarna, utan i ännu högre grad 
hos trafikanter och boende. 
 
Med hjälp av ett fokuserat arbete med att skapa parkeringsutrymmen för mopeder och 
motorcyklar och ta bort eventuella parkeringsavgifter, kommer det offentliga Sverige såväl 
som samhället i stort att spara både tid och pengar.  
 
Allt bränslesnålare fordon 
 
Det är ju ingen hemlighet att fordonen i sig inte släpper ut några växthusgaser. Det är 
utsläppen från förbränningsmotorerna som vi därför ska fokusera arbetet på. Vi får ibland 
uppfattningen att för vissa politiker är det fordonen som ska förbjudas. Från oss i moped- och 



 

 

motorcykelbranschen är det en verklighetsfrämmande inställning som helt enkelt riskerar 
samhällets såväl som medborgarnas möjligheter att leva i vardagen. 
 
Med det sagt fortsätter tillverkarna av tvåhjuliga fordon att presentera allt bränslesnålare 
modeller som uppfyller myndigheternas tydligare krav på utsläppsnivåer. Detta utan att göra 
avkall på kvalitet eller säkerhet. 
 
Jämför vi antalet nyregistrerade motorcyklar 2017 med 2019 ser vi en total ökning med 8,3 
procent. Men i denna ökning kan vi se mycket intressanta omfördelningar från större 
motorcyklar till mindre. 
 
I motorsegmenten över 1000 cc (kubik) är det en liten minskning i antal nyregistrerade 
motorcyklar mellan 2017 och 2019 med 4,1 procent. I motorsegmenten mellan 51 och 1000 
cc (kubik) är ökningen hela 14,7 procent. 
 
Jämför vi en mellanstor motorcykel av skotermodell med de mer traditionella, större 
motorcyklarna (så kallade cruisers- eller touringmodeller) är bränsleförbrukningen i snitt 25 
procent lägre.  
 
Med att en allt större andel av de nya motorcyklarna har mindre motorer i snitt än tidigare 
kommer alltså utsläppen i och med det också att minska, även om det sker i små, 
kontinuerliga steg när fordonsparken förnyas. 
 
Euro5 
 
Från och med 1 januari 2020 får inte nya motorcyklar och mopeder typgodkändas på den 
europeiska marknaden om de inte uppfyller de nya och hårdare utsläppsreglerna Euro 5. 
 
Från och med 1 januari 2021 måste alla nya fordon som säljs på den svenska marknaden 
uppfylla Euro 5 vilket kommer att sänka de genomsnittliga utsläppsnivåerna ytterligare. 
 
Eldriften kommer 
 
Det är ingen tvekan om att vi står mitt uppe i en brytningstid vad gäller vilka motorer som 
driver mopeder och motorcyklar. Eldriften har förvisso ”varit på gång” under några år men 
det finns ett antal tecken som tydligt pekar mot ett teknikskifte. Låt oss börja med det 
tydligaste; eldrift på mopeder. 
 
Under 2017 registrerades 13 173 nya mopeder (Klass I, så kallade EU-mopeder) i Sverige 
varav 666 stycken drevs av batterier och elmotorer. Det är 5,1 procent. 
 
Den senaste säsongen 2019 registrerades 13 484 (+2,4%) nya mopeder i hela landet. Men nu 
var hela 24,6 procent elmopeder. En helt fantastisk och unik teknikförändring som tyvärr 
verkar ha gått beslutsfattare och media förbi. 
 
Det står helt klart att den så kallade elfordonspremien som gällde under 2018 kickstartade 
den stora ökningen av eldrivna mopeder. Premien försvann efter ett år den 31 december 
2018. Det verkligt intressanta är att medan ökningen av antalet sålda elcyklar stannade av och 
minskade tydligt 2019 har andelen och antalet sålda elmopeder legat fortsatt högt. Detta 



 

 

visar att marknaden och kunderna efterfrågar eldrift på mopeder, och det är ingen orimlig 
gissning att andelen eldrivna mopeder om några år kan komma att passera antalet 
bensindrivna. 
 
Då mopederna har en kortare livslängd än motorcyklar förnyas fordonsparken snabbare. 
Detta i sin tur gör att vi kommande år kommer att se en mycket tydlig minskning av utsläppen 
av växthusgaser från mopeder i hela landet. 
 
Längre startsträcka för el-motorcyklarna 
 
Redan idag har etablerade märken som KTM, Harley Davidson, Piaggio, Zero, NIU och Vässla 
visat att det går att tillverka eldrivna mopeder och motorcyklar. På den stora 
motorcykelmässan i Milano 2019 visade dessutom de stora märkena såväl som 
uppstickarmärken upp sina utvecklingsmodeller inom segmentet eldrivna motorcyklar. 
 
Vi kan alltså kommande år förvänta oss en mycket stor utvecklingspotential för eldrift, särskilt 
när utvecklingen av batterier och motorer då löser de nuvarande utmaningarna med 
aktionsradie och vikt. Med tanke på den mognad de svenska konsumenterna visat i deras val 
av mopedmotorer finns det all anledning att se denna utveckling an. 
 
Det är dock viktigt att understryka att det är en sak att önska oss fler motorcyklar som drivs av 
batterier och elmotorer. Det finns många tekniska hinder att överstiga innan dessa tvåhjuliga 
fordon blir ett mycket konkret, konkurrensmässigt alternativ för dagens mc-köpare. Utöver 
ovan nämnda utmaningar med hur långt batterierna räcker har vi också en diskussion om 
ladd-infrastrukturen framför oss om till exempel huruvida motorcyklar kan laddas på samma 
el-stationer som elbilar. 
 
Vintern då? 
 
Är det snö och klassiskt vinterväder är det givetvis svårare att köra med två hjul. Men som 
”vintern” 2019–2020 visat är det fullt möjligt att pendla med mopeder och motorcyklar, även 
om förarna måste ta hänsyn till det sämre underlaget. 
 
All statistik är dock på helårsbasis och tar därför hänsyn till att antalet tvåhjulsfordon är lägre 
under vintermånaderna än resten av året, så miljö- och trängseleffekterna är tydliga – trots 
svårigheterna att köra en motorcykel på snöklädda gator och vägar. 
 
För att förlänga säsongen för oss på två hjul ställer vi hårda krav på att kommunerna och 
Trafikverket sopar och skottar vägbanor för tvåhjulingar mer och bättre än vad vi ser idag. 
 
Vad behöver göras? 
 
Moped- och motorcykelbranschen menar att det finns många åtgärder som skulle underlätta 
för dagens bilåkare att överväga att köra moped eller motorcykel istället. Framförallt gäller 
det de som dels har en relativ kort sträcka mellan hem och arbete och de som bor i städer där 
trafiken riskerar att förvandlas till köer. 
 



 

 

Det är ingen tvekan om att en relativt stor del av dagens bilresor lätt skulle kunna ersättas av 
mopeder, skotrar och motorcyklar tack vare de tvåhjuliga fordonens flexibilitet, möjligheten 
att färdas två på dem och möjligheterna att ta med sig packning eller att köpa mat på vägen 
hem. 
 
En konkret förändring är att se över körkortsreglerna för motorcyklar med mindre motorer, så 
kallade lättare mc, A1 respektive mindre A2-motorcyklar. Ifall du haft ett B-körkort prickfritt i 
låt oss säga fem år anser vi att det ska räcka med att ta ett antal obligatoriska körlektioner hos 
en godkänd trafikskola samt genomgå ett enklare skriftligt prov och eventuellt ett likaledes 
mindre omfattande uppkörningsprov. 
 
Steget idag för att överväga ett MC-körkort är alldeles för omfattande och framförallt alldeles 
för dyrt. Det tar ofta lång tid att få tider för teoretiska- såväl som praktiska prov då trycket hos 
Trafikverkets provtillfällen är ofta mycket stort. 
 
Det är dessutom en stor skillnad att framföra en tung motorcykel och en lättare skoter-MC 
och staten borde uppmuntra fler att ta körkort för två hjul snarare än som idag – att i 
praktiken motarbeta den ambitionsnivån med krångliga körkortsregler. 
 
Fem krav på förändringar för trafikanter och miljön 
 
Vi menar sammanfattningsvis att det finns fem konkreta åtgärder som skulle sänka utsläppen 
med hundratusentals ton växthusgaser i hela Sverige. Varje år. 
 

• Uppmuntra och bejaka motortrafiken på två hjul i all infrastrukturplanering. 
• Skapa särskilda vägbanor för motorcyklar i infartstrafiken och låta motorcyklar köra i 

bussfiler i lägre hastigheter. 
• Låta mopeder klass 1 få köra på utvalda cykelbanor anpassade för pendlingstrafik. 
• Prioritera städning av körbanor som trafikeras av tvåhjuliga motorfordon. 
• Förändra körkortsreglerna så att en person med B-körkort efter obligatorisk 

trafikskoleutbildning kan få köra lätta motorcyklar (upp till 125 cc) och motorcyklar av 
skotertyp (upp till 250 cc). 
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Källor: 
 
Trafikanalys, Körsträckor 2017. 
 
Nationella Emissionsdatabasen, växthusgaser totalt, 2017. 
 
Naturvårdsverket: Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år, 2017. 
 
Beräkningar: 
 
År 2017 fanns enligt officiell statistik frånmyndigheten Trafikanalys 4 845 609 bilar och 382 
584 motorcyklar/mopeder klass 1 registrerade i Sverige. 
 
Bilarna släppte 2017 ut totalt 10 252 000 ton växthusgaser. Motsvarande siffra för 
motorcyklar och mopeder är 77 000 ton (andel 0,84%).  
 
Bilar och mc/mopeder färdades i genomsnitt 1 211 respektive 187 mil, vilket ger ett 
växthusgasutsläpp på 1,75 kg per bilmil, och 1,08 kg per motorcykelmil. 
 
Således: Att låta ett tvåhjuligt motorfordon ersätta en bilresa i minskar utsläppen av 
växthusgaser med i genomsnitt 38,40 procent.   
 
År 2017 körde de svenska bilarna 5,87 miljarder mil. Motsvarande siffra för motorcyklar är 71 
miljoner mil (andel 1,22%).  
 
Att fördubbla antalet mil körda med motorcykel ger ökade utsläpp på ca 77 000 ton. Att 
minska biltrafiken med lika många mil ger minskade utsläpp på 125 000 ton. Det ger minskade 
utsläpp på cirka 48 000 ton växthusgaser. 
 
Hushållens konsumtion av transporter i Sverige var per capita år 2017 1,96 ton. Det innebär 
att närmare 25 000 personers årliga växthusgasutsläpp skulle sparas in, om tvåhjuliga 
motortrafiken dubblades och biltrafiken minskade motsvarande. Med en 10% övergång från 
bilresor till samma sträcka med mc/moped minskar utsläppen av växthusgaser med 
motsvarande drygt 200 000 personers årskonsumtion av transporter. 
 
Beräkningen tar endast hänsyn till genomsnittliga sträckor, utsläpp mm. och inte hur dessa 
kan påverkas av köer, hastigheter eller körsätt. Vidare har inte förändringar av fordonsflottans 
allt mindre utsläpp per körd sträcka eller andelen elfordon tagits mer. 


