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Abstract

Alternative fuels in the Swedish road transportation
system 2030

Patrik Löfgren

The Swedish government has set up the 
overall goal that no net emissions of 
greenhouse gases can occur after 2050. 
A sub-target has been developed for 
road transports which states that the 
use of fossil fuels must be reduced 
with 80% to 2030 in order to be 
completely abolished to 2050. A public 
inquiry mapping how this can be 
achieved was handed in to the 
government late in 2013. The use of 
alternative fuels for road transport, 
both biofuels and electricity, is 
expected to give the biggest 
contribution to the reduction of the 
use of fossil fuels. The inquiry sets 
up a number of goals for how much the 
use of alternative fuels must increase 
to 2030 in order to reach the overall 
goal and which instruments that are 
needed in order to do so.

The aim of this thesis is to evaluate 
how these goals can be reached and 
what the most likely obstacles that 
may hinder the reaching of these goals 
may be. The thesis also evaluates the 
instruments that the inquiry proposes.

The results show that the 
possibilities for reaching the 
different goals vary greatly. The goal 
for the use of electricity as a fuel 
may be reached for passenger cars but 
is considerably harder to reach for 
heavier vehicles since the 
electrification of these are not yet 
commercialized. The use of biofuels 
has better technical conditions for 
reaching the necessary level that the 
inquiry presents. This demands however 
the implementations of generous 
instruments since biofuels often are 
significantly more expensive than 
fossil fuels to produce. The inquiry 
presents a set of instruments that are 
well suited for increasing the use and 
production of biofuels but the 
conditions for implementing these 
instruments are limited.
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Populärvetenskaplig beskrivning
Den svenska regeringen har satt upp målet att Sverige år 2050 inte ska ge upphov till ett 
nettoutsläpp av växthusgaser. Inom ramen för arbetet som ska leda Sverige fram till 
realiserandet av denna vision har en utredning tillsatts med syftet att kartlägga hur 
vägtrafikens växthusgasutsläpp kan minska och helt försvinna till 2050. Denna utredning 
kallas för Utredningen om en Fossilfri Fordonsflotta och konstaterar att vägtrafikens 
förbrukning av fossila drivmedel måste minska med 80 % redan till 2030 för att kunna vara 
helt fossilfri till 2050. I slutbetänkandet av utredningen som redogör för hur målet kan nås 
presenteras ett antal åtgärdspotentialer och styrmedel som förväntas bidra till att minska 
vägtrafikens fossilberoende. Användningen av alternativa drivmedel, både biodrivmedel och 
el som drivmedel för fordon, förväntas ge det största bidraget till att minska vägtrafikens 
fossilberoende med 80 % till 2030. Dessa två olika typer av alternativa drivmedel ger upphov 
till ett betydligt mindre utsläpp av växthusgaser i jämförelse med fossila drivmedel och får 
därför ett stort utrymme i utredningen. 

Detta examensarbete har för avsikt att granska de åtgärdspotentialer för användningen av 
alternativa drivmedel i vägtrafikens som Utredningen om en Fossilfri Fordonsflotta 
presenterar utifrån hur dessa skulle kunna nås samt vilka hinder som finns för att nå dessa 
delmål. Examensarbetet granskar även de styrmedel som utredningen föreslår ska införas med 
hänsyn till hur dessa skulle kunna förbättra incitamenten för att utöka användningen av 
alternativa drivmedel i vägtrafiken. 

Examensarbetet konstaterar att vissa av åtgärdspotentialerna har betydligt bättre 
förutsättningar att uppfyllas än andra vilka måste betraktas som högst osannolika att uppnå. 
Detta gäller framför allt elektrifieringen av den tyngre trafiken där tekniken för att elektrifiera 
fordonen inte har kommersialiserats i samma grad som för personbilar. Åtgärdspotentialen för 
användningen av biodrivmedel i vägtrafiken har bättre tekniska förutsättningar för att uppnås 
men detta kräver att generösa politiska styrmedel införs eftersom biodrivmedel allt jämt är 
avsevärt dyrare att producera än fossila drivmedel. Utredningen presenterar ett antal sådana 
styrmedel men möjligheterna för att implementera dessa är i dagsläget inte goda. Detta beror 
till stor del på att EUs statsstödsregler begränsar den svenska regeringens möjligheter till att 
ge olika typer av finansiellt stöd till företag som producerar och säljer biodrivmedel. Utan 
dessa stöd kan biodrivmedelsproduktionen och – användningen inte öka i den grad som är 
nödvändig för att nå upp till de uppsatta åtgärdspotentialerna. 
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1. Inledning 
Den svenska regeringen har gett Naturvårdsverket uppdraget att ta fram en plan för hur 
Sverige ska lyckas med inte ge upphov till några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. 
Projektet kallas kort och gott för Färdplan 2050 och i uppdragsbeskrivningen från regeringen 
framgår det att Naturvårdsverket efter samråd med bland annat Boverket, 
Konjunkturinstitutet, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska institut (SMHI), 
Trafikverket, Transportstyrelsen, VINNOVA, och flera andra myndigheter samt 
länsstyrelserna ska ta fram ett underlag för hur det uppsatta målet ska nås (Naturvårdsverket 
2012). 

Regeringens mål om att inga nettoutsläpp av växthusgaser ska ske 2050 presenterades redan 
2008 i propositionen En sammanhållen svensk klimatpolitik (Regeringen 2008). I den 
propositionen framgår det även att den svenska fordonsflottan som ett delmål i färdplanen år 
2030 ska vara oberoende av fossil energi. Detta ska enligt propositionen framför allt ske tack 
vare en övergång till förnybara drivmedel samt en kraftfull elektrifiering av vägtrafiken. 
Energieffektivisering förväntas också stå för ett viktigt bidrag till måluppfyllandet. Enligt 
Naturvårdsverket (2012) står vägtrafiken för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp av 
växthusgaser och det är därför naturligt att den får ett stort fokus inom arbetet med Färdplan 
2050. 

För att nå fram till det sistnämnde målet beslutade den svenska regeringen att tillsätta en 
utredning för att kartlägga de nödvändiga handlingsalternativen för att nå fram till 2030-
målet. Dessa åtgärder ska bidra till att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till år 2030 och 
därmed också bidra till att uppnå målet i Färdplan 2050. Enligt den tillsatta utredningens egen 
tolkning av direktiven framgår det att en del av uppdraget är att ge begreppet fossilfri 
fordonsflotta en faktisk innebörd. Av naturliga skäl kallas därför denna utredning förenklat för 
FFF-utredningen. Det huvudsakliga syftet är däremot att presentera förslag på 
kostnadseffektiva styrmedel som bland annat bidrar till att öka tillgången på förnybara 
drivmedel och en utökad elektrifiering av vägtrafiken. Förutom att dessa styrmedel i så hög 
utsträckning som möjligt ska vara teknikneutrala och samhällsekonomiskt kostnadseffektiva 
ska de även vara förenliga med EUs regelverk vilket innebär att de måste ta hänsyn till de 
statsstödsregler som finns inom EU. 

Slutbetänkandet för utredningen som lämnades in i december 2013 fick namnet Fossilfrihet 
på väg. Remisstiden på utredningen gick ut i maj 2014 och det är nu upp till regeringen att gå 
igenom materialet från remissinstanserna och sedan ta ställning till vilka styrmedel som ska 
implementeras, skrotas eller behöver utredas vidare. FFF-utredningen behandlar ett antal 
områden som förväntas bidra till att minska fordonsflottans fossilberoende. Exempel på dessa 
är energieffektivisering, energieffektiv framdrift av fordon, infrastrukturåtgärder och byte av 
trafikslag, minskad efterfrågan på transporter och ökad transporteffektivitet, ökad användning 
av biodrivmedel och elektrifiering av vägtrafiken. En ökad användning av alternativa 
drivmedel i vägtrafiken identifieras i den propositionen som ligger till grund för FFF-
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utredningen som en av de åtgärdskategorierna med störst potential till att minska vägtrafikens 
utsläpp. Detta ska ske genom en utökad inhemsk produktion och användning av biodrivmedel 
samt som tidigare nämnt en kraftfull elektrifiering av vägtrafiken. 

1.1 Problematisering 
Som regeringen har konstaterat kommer förnybara drivmedel och en elektrifiering av 
vägtrafiken att tillsammans med energieffektiviseringen vara de starkast bidragande 
faktorerna till att målet om en fossiloberoende fordonsflotta kan nås (Regeringen 2008). 
Användning av el- och biodrivmedel i vägtrafiken minskar ofta utsläppen av växthusgaser 
med över 95 respektive 80 % i jämförelse med fossila drivmedel. Det finns alltså en mycket 
stor potential för att reducera vägtrafikens utsläpp av växthusgaser om dessa drivmedel får en 
bredare introduktion i vägtrafiken. Energieffektivisering är självfallet en hörnsten i 
utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta men är ur flera aspekter svårare att subventionera 
och styra med hänsyn tagen till att effektiviseringen sker parallellt med fordonsutvecklingen. 
Fordonens energieffektivisering kommer att gå framåt men detta kommer att ta tid och sker 
mer organiskt än introduktionen av nya bränslen på marknaden. 

Att använda alternativa drivmedel är i dagsläget dyrare än att använda fossila drivmedel. För 
biodrivmedel beror detta på de högre produktionskostnaderna och för elfordon på de höga 
batterikostnaderna. För att en bredare introduktion av dessa drivmedel ska kunna ske behövs 
därför subventioner och det är här FFF-utredningen kommer in i bilden. Utredningen 
presenterar en rad förslag för hur förutsättningarna för användningen av alternativa drivmedel 
i vägtrafiken skulle kunna förbättras samt ambitiösa mål för vilka nivåer av användning av 
alternativa drivmedel som måste nås till 2030 för att det generella målet om fossilfrihet ska 
kunna uppfyllas. Då dessa delmål är essentiella för att fordonsflottan ska vara fossilfri till år 
2030 är det av intresse att undersöka förutsättningarna för att kunna uppfylla dessa mål. 

2. Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida det är möjligt att uppnå de mål för 
användningen av alternativa drivmedel i vägtrafiken år 2030 som FFF-utredningen 
presenterar. Examensarbetet kommer även att kartlägga vilka olika tekniker som kan 
förväntas bidra till måluppfyllandet. 

Det är också av intresse att identifiera de hinder som måste överkommas för att kunna nå upp 
till de uppsatta målen samt hur FFF-utredningen adresserar dessa hinder genom de 
åtgärdsförslag och styrmedel som utredningen presenterar. Frågeställningarna som kommer 
att behandlas i detta examensarbete är därför följande; 

-‐ Vilka mål för användningen av alternativa drivmedel i vägtrafiken presenterar FFF-
utredningen? 

-‐ Hur skulle dessa mål kunna uppnås? 
-‐ Vilka är de mest troliga hindren för att de uppsatta målen ska kunna nås? 
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-‐ Vilka åtgärder presenterar FFF-utredningen för att övervinna dessa hinder och i vilken 
mån kan de förväntas förbättra förutsättningarna för en utökad användning av 
alternativa drivmedel i vägtrafiken? 

2.1 Avgränsningar 
Samtliga åtgärdspotentialer för användningen av alternativa drivmedel i vägtrafiken som FFF-
utredningen presenterar har utvärderats i detta examensarbete med ett undantag. Denna 
avgränsning gäller kontinuerlig överföring av el till lastbilar i fjärrtrafik. Den uppsatta 
åtgärdspotentialen gör gällande att 100 mil motorväg i Sverige, förslagsvis på sträckan 
Stockholm-Göteborg-Malmö, ska elektrifieras till 2030 och att en tredjedel av lastbilarna som 
trafikerar denna sträcka ska drivas av direktöverföring av el. Detta innebär mer konkret att 
dessa sträckor utrustas med en strömförsörjande tråd i likhet med bantrafik och att lastbilarna 
när de trafikerar dessa sträckor ska utnyttja denna infrastruktur. Att utvärdera denna 
åtgärdspotential har inte varit möjligt att genomföra inom ramen för detta examensarbete. 

Ett urval av de styrmedel i FFF-utredningen som betraktas som mest relevanta för 
användningen av alternativa drivmedel i vägtrafiken behandlas i kapitel 5 och 6. De styrmedel 
i FFF-utredningen som inte inkluderas i detta examensarbete kan självfallet på ett mer indirekt 
sätt även påverka förutsättningarna för användningen av alternativa drivmedel i vägtrafiken. 
Detta gäller även vissa av de styrmedel som inkluderas i examensarbetet men som behandlas 
mer översiktligt. 

3. Metod 
Undersökningen som har legat till grund för detta examensarbete har varit baserad på en 
kvalitativ ansats. Kvalitativa metoder har till skillnad från kvantitativa inte avsikten att hitta 
kvantifierbara trender eller samband i det studerade materialet utan snarare att besvara frågor 
som exempelvis varför eller hur något sker (Haraldsson 2011). Denna metod passar därför väl 
in på detta examensarbete med hänsyn tagen till syftets kvalitativa karaktär. Av samma 
anledning har det även varit nödvändigt att genomföra både en litteratur- och intervjustudie. 
Intervjustudier används ofta i kvalitativa undersökningar då de kan ge en djupare och mer 
nyanserad bild av det studerade materialet än vad som kan finnas i litteraturen (Hedin 2011). I 
detta examensarbete har intervjustudien framför allt varit av stor vikt för att undersöka den 
framtida användningen av biodrivmedel i Sverige. Detta beror till stor del på att branschens 
framtida förutsättningar idag är väldigt osäkra och inte finns beskrivna i någon litteratur. 

3.1Litteraturstudien 
Majoriteten av litteraturstudien genomfördes innan intervjustudien inleddes även om dessa två 
i viss mån överlappade varandra. Den första delen av litteraturstudien bestod av att kartlägga 
FFF-utredningens upplägg och ansats samt hur de specifika målen för användningen av 
alternativa drivmedel i vägtrafiken var utformade. Därefter påbörjade den mest omfattande 
delen av litteraturstudien, nämligen att undersöka hur de tekniska förutsättningarna ser ut för 
att kunna nå dessa mål. Under denna del av arbetet konstaterades det bland annat det fanns 
betydande skillnader i förutsättningarna för den framtida användningen av el och 
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biodrivmedel i vägtrafiken. Sedan behandlades de åtgärdsförslag som FFF-utredningen 
presenterade i ljuset av det material som den föreliggande delen av litteraturstudien 
resulterade i. Efter detta hade en tillräckligt god helhetsbild av de uppsatta målen och de 
grundläggande förutsättningarna för att nå dessa erhållits. Slutligen kartlades de personer som 
ansågs vara lämpliga att intervjua för att kunna erhålla en djupare och mer nyanserad bild av 
hur de uppsatta åtgärdspotentialerna skulle kunna nås. 

3.2 Intervjustudie 
Intervjustudien bidrog med både kompletterande och mer djupgående och uppdaterade fakta 
än vad litteraturstudien resulterade i. Inom litteraturstudien fanns det ett aningen större fokus 
på biodrivmedel då förutsättningarna för en utökad användning av denna typ av drivmedel i 
flera avseenden är mer komplicerade. Detta beror framför allt på att det finns en uppsjö olika 
biodrivmedel som alla teoretiskt sätt skulle kunna bidra till att uppfylla FFF-utredningens mål. 
Rent politiskt står även biodrivmedel inför en mer rörig framtid inom de närmaste åren 
eftersom tidigare föreslagna styrmedel inte har kunnat genomföras samtidigt som flera EU-
rättsliga aspekter i dagsläget försvårar styrmedelspolitiken. För elektrifieringen av vägtrafiken 
förefaller det finnas en större konsensus om vilka tekniker som kommer att användas i 
framtiden samt vilka styrmedel som anses vara lämpliga. Till skillnad från biodrivmedel finns 
även produktionen av el på plats redan idag. 

Under intervjustudien intervjuades bland annat fordonstillverkare, politiker, forskare, 
branschorganisationer, personer som deltog i FFF-utredningen, drivmedelsleverantörer och en 
rad drivmedelsproducenter. Allt för att få en tillräckligt god bild av vilka möjligheter och 
eventuella hinder som finns för att öka användningen av alternativa drivmedel i vägtrafiken 
till den grad som FFF-utredningen gör gällande är nödvändigt för att uppnå målet om en 
fossiloberoende fordonsflotta till 2030. 

3.3 Bearbetning av materialet 
Efter att intervjuerna hade transkriberats sammanfördes resultatet med anteckningarna från 
litteraturstudien. Sedan gjordes en mall över rapporten med de rubriker och avsnitt som 
ansågs vara intressanta att behandla för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. Innan 
skrivandet av rapporten inleddes konstaterade det att det var nödvändigt att genomföra några 
sista efterforskningar och uppföljningar på vissa intervjuer. Efter denna slutliga komplettering 
ansågs materialet vara tillräckligt för att kunna inleda skrivandet av rapporten. Enbart smärre 
efterforskningar gjordes under själva skrivandet av rapporten. 

3.4 Källkritik & osäkerhetsanalys 
Eftersom detta examensarbete till stor del handlar om den framtida användningen av 
alternativa drivmedel kan det finnas stora osäkerheter i de antaganden och överväganden som 
görs. El som drivmedel och biodrivmedel är inga nya forskningsområden men utvecklas 
ständigt och det är mycket svårt att sia i hur utvecklingen kommer att se ut framöver och i 
vilken utsträckning vilka teknologier kommer att bidra till att nå upp till eventuella mål. En 
teknik som kan se lovande ut ett år kan snabbt konkurreras ut av alternativ och försvinna. 
Denna sorts osäkerhet gäller inte minst biodrivmedel där var producent talar för sitt drivmedel 
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och fordonstillverkare tror på de satsningar som de gör. Det råder föga konsensus på dessa 
områden och åsikter skiljer inte sällan mellan olika organisationer och personer. 

Eftersom detta examensarbete genomförs i en tid då alternativa drivmedel i flera avseenden 
befinner sig vid ett vägskäl har en målsättning varit att inte ta ställning till eller anta att en väg 
är mer trolig eller önskvärd än en annan. Samtidigt är det svårt om inte omöjligt att inte 
påverkas av åsikter och argument som olika förespråkare för olika tekniker lägger fram. Det 
är möjligt att detta har skett inom ramen för examensarbetet men det har allt jämt försökt 
motarbetats och en neutral inställning har försökts vidhållas i så hög utsträckning som möjligt. 

3.5 Rapportens upplägg 
FFF-utredningens uppsatta mål och föreslagna styrmedel kommer att presenteras i kapitel 5 
efter att en introduktion till vad alternativa drivmedel är för något och varför de är att föredra 
framför fossila drivmedel presenteras i kapitel 4. Tanken med detta är att läsaren ska få en 
bättre förståelse för dessa områden innan de mål och styrmedel som FFF-utredningen 
presenterar redogörs för. I kapitel 6 kommer de styrmedel som FFF-utredningen presenterar 
att utvärderas utifrån på vilket sätt de kan bidra till att förbättra förutsättningarna för 
användningen av alternativa drivmedel i vägtrafiken. Slutligen, i kapitel 7, behandlas och 
utvärderas de uppsatta målen för alternativa drivmedel som FFF-utredningen gör gällande. I 
detta kapitel görs även en kortare reflektion kring eventuella åtgärder som utredningen inte 
adresserar men som skulle kunna utgöra komplement till de föreslagna styrmedlen. 

4. Vad är alternativa drivmedel? 
Det här kapitlet kommer att redogöra för vad alternativa drivmedel är för något samt varför 
och i vilken grad de är att föredra framför fossila drivmedel. Först presenteras el som 
drivmedel och därefter följer en presentation av biodrivmedel. Avsnittet för biodrivmedel är 
till omfattningen betydligt större då det inte bara beskriver vilka biodrivmedel som finns utan 
även dagens produktion av dessa i Sverige. I 4.1 kommer el som drivmedel att presenteras och 
i 4.2 introduceras biodrivmedel. 

4.1 El som drivmedel 
Användningen av el som drivmedel i bilar är ingen ny företeelse och introducerades redan på 
1800-talet. På denna tid konkurrerade elmotorn med förbränningsmotorn och ångmotorn och 
under flera år i slutet av 1800-talet var försäljningen av elbilar faktiskt högre än försäljningen 
av bensinbilar. Eldrivna bilar försvann emellertid så småningom då deras begränsade 
prestanda och räckvidd gjorde att allt fler föredrog bensinbilen. När Ford introducerade 
serietillverkningen av sin Model T år 1907 sjönk priset på bensinbilen avsevärt tack vare de 
skalfördelarna som tillgängliggjordes genom produktionen. Denna utveckling lade grunden 
till det beroende av förbränningsmotorn som sedan dess har funnits (Falås & Troeng 2010). 

4.1.1 Elproduktionens utsläpp av växthusgaser 
Ett fordon som använder el som drivmedel har ingen förbränningsmotor och släpper således 
inte ut några växthusgaser eller andra hälsofarliga ämnen vid drift. Utsläppen av växthusgaser 
sker istället i samband med produktionen av elen eller vid framställningen av råvaran som 
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används för produktionen. Elbilar är även betydligt effektivare än konventionella bilar vilket 
också bidrar till att ger upphov till ett betydligt mindre utsläpp av växthusgaser än 
konventionella fordon (Gustavsson m fl 2013). 

Den svenska elproduktionen uppgick under 2011 till ca 150 TWh varav förnybar energi stod 
för strax över hälften i form av vatten- och vindkraft samt elproduktion från kraftvärme som 
till stor del använder förnybar råvara (Energimyndigheten 2012). Den resterande delen stod 
framför allt kärnkraft för. Enligt Naturvårdsverket (2014) ger den svenska elproduktionen 
upphov till ett utsläpp av ungefär 2,7 miljoner ton CO₂-ekvivalenter årligen medan 
transportsektorn enligt Energimyndigheten (2012) årligen släpper ut strax över 20 miljoner 
ton koldioxid, alltså över sju gånger så mycket. Samtidigt uppgår elproduktionen till ca 140 
TWh årligen medan transportsektorn enbart förbrukar ca 90 TWh, i all väsentlighet bestående 
av fossila drivmedel. Utsläppen från elproduktionen uppgår således till under 20 000 ton CO₂ 
per producerad TWh el medan utsläppen från transportsektorn uppgår till ca 222 000 ton CO₂ 
per förbrukad TWh. Elproduktionen i Sverige släpper alltså ut över tio gånger mindre CO₂ per 
förbrukad TWh än transportsektorn vilket påvisar hur pass höga utsläppen från förbränning av 
fossila drivmedel är.  

4.1.2 Utsläpp från en eldriven personbil 
För att redovisa hur pass mycket mindre CO₂-utsläpp som elbilar ger upphov till kan ett 
räkneexempel genomföras med Sveriges mest köpta elbil under 2013, Nissan Leaf (Bilsweden 
2014). Enligt Konsumentverket (2012) förbrukar Nissan Leaf 0,173 kWh el/km. Den svenska 
elproduktionen gav under 2013 upphov till 14,3 CO₂-utsläpp per producerad kWh men detta 
betraktas av Svensk Energi (2014) som en ovanligt låg siffra som annars i genomsnitt brukar 
ligga på ungefär 20 g/kWh. Utsläppen från Nissan Leaf blir med användning av det 
genomsnittliga utsläppet från elproduktionen således knappt 3,5 g CO₂/km vilket kan 
jämföras med det genomsnittliga utsläppet från svenska bilar under 2013 som låg på 144 g 
CO₂/km (Trafikverket 2014). Nissan Leaf ger alltså upphov till ett nästan 98 % mindre 
utsläpp av CO₂ än den genomsnittliga svenska bilen. 

Det bör dock poängteras att inte alla länder i världen har en elproduktion som släpper ut lika 
lite växthusgaser som den svenska. Samtidigt är det inte nödvändigtvis så att det är den höga 
andelen förnybar elgenerering i Sverige som ger upphov till de låga utsläppen. I en 
livscykelanalys som Vattenfall lät göra nåddes slutsatsen att utsläppen av växthusgaser från 
kärnkraft ur ett livscykelperspektiv faktiskt är lägre än växthusgasutsläppen från vind- och 
vattenkraft. Om detta stämmer bör inte utsläppen för en elbil i ett land med en hög produktion 
av el från kärnkraft bli lägre än i Sverige utan tvärtom. I länder som producerar stora mängder 
el från kolkraft och andra fossila källor kan dock elbilens klimatprestanda försämras. 

4.1.3 Hur fungerar elfordon? 
Det finns fyra olika typer av fordon som kan använda el som drivmedel, hybrider, 
laddhybrider, elbilar och bränslecellsbilar. Här nedan presenteras dessa i sin korthet. 

Hybridfordon: 
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Hybridfordon, ofta kallade HEV (hybrid electric vehicle), har huvudsakligen en 
förbränningsmotor men även en mindre elmotor som för vissa hybrider används vid körning 
på låga hastigheter och vid acceleration (Energimyndigheten 2009). Elmotorn i ett 
hybridfordon är inte möjlig att ladda med el från elnätet utan den laddas istället med den 
energi som genereras när fordonet bromsar, så kallad bromsenergi. Detta gör att hybridfordon 
får en lägre energiförbrukning än konventionella fordon. Toyota har varit en mycket stark 
aktör på marknaden för hybridteknik och deras hybridversion av Toyota Prius är den mest 
sålda hybridbilen världen över (Kay m fl 2013). 

Det finns generellt sett tre olika typer av hybrider; mikrohybrider, mildhybrider och 
fullhybrider. Mikrohybrider fungerar på så sätt att förbränningsmotorn stängs av när fordonet 
går på tomgång, under den tiden drivs luftkonditioneringen och de andra delarna av bilen som 
fortfarande behöver energi av el från ett batteri. Denna applikation sparar upp till 5-10 % 
bränsle (Gustavsson m fl 2013). Mildhybrider fungerar som mikrohybrider med skillnaden att 
energi från elmotorn även kan användas vid accelerationen av fordonet. Detta gör att 
energibesparingen kan bli upp till dubbelt så stor som för mikrohybriden, alltså 10-20 %. 
Fullhybrider är till skillnad från mildhybriderna även möjliga att köra på enbart eldrift under 
vissa kortare sträckor vilket gör att energibesparingen kan bli upp till dubbelt så stor, ca 20-40 
%. Denna energibesparing kommer dock till ett högre pris (Gustavsson m fl 2013). Toyota 
levererar flera av deras modeller i fullhybridutförande och generellt sett kostar de ungefär 
50 000 kronor mer än fordon som inte är hybridiserade (Toyota 2014). 

Laddhybrider: 

Laddhybrider vilka ofta benämns PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) har likt hybrider 
både en förbrännings- och elmotor med skillnaden att elmotorn i en laddhybrid även är 
laddbar med el från elnätet. Dessa fordon kan därför köra på en betydligt högre andel el än 
hybrider eftersom batteriet är större och kan lagra mer energi genom laddningen. 

Även om alla laddhybrider kan använda både elmotorn och förbränningsmotorn för att driva 
fordonet finns det olika konfigurationer för hur samspelet mellan dessa motorer fungerar. Den 
vanligaste lösningen idag är att både förbrännings- och elmotorn kan driva fordonet framåt 
(Gustavsson m fl 2013). I Volvos mest sålda elbil Volvo V60 Momentum driver exempelvis 
dieselmotorn framhjulen medan elmotorn driver bakhjulen. Denna applikation är emellertid 
ovanlig och vanligtvis driver både förbrännings- och elmotorn samma axel. Denna typ av 
laddhybrid brukar kallas för powersplit hybrid eller komplex hybrid (Gustavsson m fl 2013). 

Det finns också laddhybrider där enbart elmotorn kan driva fordonet framåt och 
förbränningsmotorn används för att generera el till batteriet och elmotorn som sedan driver 
hjulen. Denna typ av laddhybrid brukar kallas för seriehybrid eller rangeextender (Gustavsson 
m fl 2013). 

Elbilar: 



11 
 

Rena elbilar som ofta benämns med förkortningen EV (electric vehicle) eller BEV (battery 
electric vehicle) har ingen förbränningsmotor utan enbart ett batteri och en elmotor som driver 
fordonet framåt. 

Bränslecellsbilar: 

Dessa fordon är utrustade med en bränslecell som kan göra om den kemiska energin i en 
energibärare till elektrisk energi vilken kan driva fordonet framåt. Restprodukten från 
processen är rent vatten (Vätgas Sverige 2013). Bränslecellsfordon har i jämförelse med rena 
elbilar en betydligt längre räckvidd som kan nå paritet med konventionella fordon (Vätgas 
Sverige 2013). Detta kombinerat med att tankning av vätgas går betydligt snabbare än 
laddning av en batteribil skulle kunna göra bränslecellsfordon mycket konkurrenskraftiga på 
sikt. Enligt McKinsey (2010) kommer kostnaden av att äga en bränslecellsbil att kunna 
jämföras med kostnaderna för ägande av konventionella bilar runt 2025. Samtidigt är 
bränslecellsbilar beroende av att infrastrukturen för tankning av vätgas byggs ut vilket gör det 
svårt att säga i vilken grad de kommer att finnas på marknaden fram till 2030. 

4.1.4 Varför säljs det så få elfordon? 
Det finns framför allt två orsaker till den begränsade försäljningen av fordon som kan drivas 
med el, räckvidden och priset (Gustavsson m fl 2013). 

Räckviddsoro eller räckviddsångest är två synonyma begrepp som beskriver den oro som 
ägaren av ett elfordon kan känna inför dess begränsade räckvidd. I dagsläget har rena elbilar 
en räckvidd på ungefär 10-20 mil och därefter måste batteriet laddas (Falås & Troeng 2010). 
Hade laddningen av batteriet gått lika fort som tankningen av en konventionell bil hade 
räckviddsångesten rimligtvis varit mindre. Den begränsade infrastrukturen för laddning av 
elfordon bidrar säkerligen också till detta fenomen. 

Det finns emellertid snabbladdning av elfordon som går betydligt fortare än att ladda i ett 
vanligt eluttag. Enligt Kay m fl (2013) tar det mellan sex och tio timmar att normalladda en 
Nissan Leaf medan snabbladdning av batteriet upp till 80 % av dess kapacitet endast tar ca 30 
minuter, alltså en väsentlig skillnad. Enligt Falås & Troeng (2010) är däremot ungefär 97 % 
av alla resor som görs i Sverige kortare än 10 mil vilket de flesta elbilarna idag klarar av att 
köra på en laddning. Räckvidd är därför främst ett problem för personbilar vid längre resor 
eller för kortare resor då inte batteriet är fulladdat vid start. 

Den andra orsaken till den låga andelen elbilar i nybilsförsäljningen är priset vilket till stor del 
beror på det höga batteripriset. Nybilspriset för en Nissan Leaf i Sverige idag är ungefär 
350 000 kronor medan priset för motsvarande konventionell bil är ca 190 000 kronor 
(Skatteverket 2014) . För laddhybrider ser matematiken ungefär likadan ut och priset är i 
dagsläget ungefär dubbelt så högt som för en konventionell bil. Driftskostnaden för en elbil är 
emellertid betydligt lägre än för en konventionell bil. Nissan Leaf förbrukar som tidigare 
nämnt 1,73 kWh/mil och med ett elpris på ungefär 80 öre/kWh blir körkostnaden per mil 
knappt 1,5 kronor. En dieseldriven bil i Sverige drog under 2013 i genomsnitt 0,68 l/mil 
(Energimyndigheten 2013) och med ett dieselpris på 14,36 kronor, som det var i genomsnitt i 



12 
 

Sverige i maj 2014 (SPBI 2014), blir körkostnaden per mil nästan 10 kronor. 
Drivmedelskostnaden blir alltså nästan 7 gånger högre för en dieseldriven bil. 

Batteriutvecklingen har sedan en tid tillbaka gått fort framåt och priset på batterier har 
sjunkigt stadigt under en längre tid.  Gustavsson m fl (2013) konstaterar att priset på batterier 
sedan 2009 har sjunkit med drygt 1 % per månad. Hur utvecklingen kommer att se ut 
framöver är svårt att prognostisera vilket kan bekräftas av den stora variationen i de prognoser 
som finns. Vissa prognoser pekar på att priset på batterier kommer att halveras redan till 2020 
medan andra prognoser är mer pessimistiska och tror på ett pris i paritet med dagens 2020 
(Gustavsson m fl 2013). 

Ett annat viktigt område för den framtida batteriutvecklingen är livslängden. För varje år som 
batteriet i en elbil används tappar det kapacitet och mängden energi som kan lagras sjunker 
därför. Detta förkortar räckvidden och det kan därför i ett längre perspektiv bli nödvändigt att 
byta batteriet. Ett utslitet batteri med en lägre lagringskapacitet skulle även kunna påverka 
andrahandsvärdet för bilen negativt (Karlström 2014). 

4.1.5 El som drivmedel i tyngre fordon 
El som drivmedel är en applikation som framför allt har fått genomslag bland lätta fordon. 
Elektrifiering av tunga fordon har ofta ett problem i att detta kräver ett stort antal batterier 
vilka skulle göra fordonet i fråga alldeles för tungt. Landsvägsbussar och tunga lastbilar i 
fjärrtrafik är därför enligt Volvo Group Headquarters (2013) praktiskt omöjliga att elektrifiera 
med hjälp av batterier utan det krävs istället någon form av kontinuerlig överföring av el på 
samma sätt som för tåg. Denna teknik är nu under utveckling och teststräckor kan komma att 
uppföras i Sverige inom några år. Siemens är ett av företagen som jobbar med detta och den 
svenska lastbilstillverkaren Scania samarbetar med Siemens på detta område. 

Tunga fordon i stadstrafik har däremot bättre förutsättningar för att elektrifieras med hjälp av 
batterier.  Detta gäller i synnerhet bussar där teknikutvecklingen har kommit längst. 
Stadsbussarnas rutter och stopp är bestämda på förhand vilket underlättar laddningen 
samtidigt som de många inbromsningarna och den låga effekten gör elektrifiering och 
hybridisering lämplig (Volvo Group Headquarters 2013). Bussar är även möjliga att 
elektrifiera via direktöverföring av el genom så kallade trådbussar. Detta har tidigare 
förekommit på flera platser i Sverige men används i dagsläget enbart på en linje i Landskrona 
(Lunds Universitet 2013).  

För tunga lastbilar har utvecklingen inte kommit lika långt och ingen av de större 
lastbilstillverkare har idag någon laddbar tung lastbil till försäljning (Karlström 2014). Flera 
lastbilstillverkare har däremot på senare år lanserat ett antal hybridlastbilar. 

4.2 Biodrivmedel, vad är det för något? 
Biodrivmedel är en form av bioenergi vilket är ett uttryck det finns flera definitioner av. Den 
europeiska standardiseringsorganisationen CENs definition av biomassa vilken är råvaran till 
bioenergi lyder enligt Svebio (2013);  
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”Biomassa definieras från en vetenskaplig och teknisk utgångspunkt som material av 
biologiskt ursprung förutom material som är inneslutet i geologiska formationer och/eller 
som är omvandlat till fossil”. 

Eftersom biomassa är en förnybar energikälla betraktas bioenergi som förnybar energi. Enligt 
Svebio (2013), en svensk branschorganisation för bioenergiproducenter, är bioenergi lika 
förnybart som både sol- och vindenergi och kan egentligen betraktas som lagrad solenergi. 

Fossil energi som ger upphov till betydligt större nettoutsläpp av koldioxid är egentligen bara 
gammal bioenergi. Fossila bränslen har bildats av växter och annat organiskt material som 
levde för miljoner år sedan och som har sedimenterats. I likhet med biomassa är fossila 
bränslen till stor del uppbyggda av kol som vid förbränning i syre bildar koldioxid. Skillnaden 
är att förbränning av fossila bränslen ger upphov till utsläpp av koldioxid som växter för 
miljontals år sedan tog upp. Sedan fossila bränslen började användas av människan har alltså 
koldioxid som var en del av naturens kretslopp för miljoner år sedan åter igen tillförts till 
atmosfären. Detta rubbar kolets naturliga kretslopp och ger ett nettotillskott av koldioxid till 
atmosfären som dagens växter inte hinner ta upp (Naturvårdsverket, 2014) 

Till skillnad från fossila bränslen är bioenergi baserad på kolföreningar som har skapats under 
de senaste decennierna. Den koldioxiden som bildas vid förbränning av exempelvis ved har 
bundits upp under de åren som trädet växte och är därför en del av det naturliga kretsloppet. 
Skulle inte trädet ha huggits ner och används som ved hade det förmultnat eller brunnit upp i 
en skogsbrand och kolet hade även då omvandlats till koldioxid. Det är däremot viktigt att 
användning av biomassa som bioenergi kompenseras av att nya träd eller växter ersätter de 
gamla för att binda upp den koldioxiden som släpptes ut (Naturvårdsverket, 2014). 

4.2.2 Första och andra generationens biodrivmedel 
Ibland görs en distinktion mellan första och andra generationens biodrivmedel. Enligt 
Carlsson & Antonsson (2011) konkurrerar den andra generationens biodrivmedel inte med 
livsmedelsindustrin eftersom råvaran till denna kategori av biodrivmedel är lignin, cellulosa, 
avfall eller andra restprodukter som inte används för produktion av livsmedel. Den första 
generationens biodrivmedel baseras ofta på grödor som exempelvis raps eller vete vilket gör 
att dessa biodrivmedel konkurrerar med livsmedelsindustrin om dess råvara. Detta kan i ett 
längre perspektiv leda till att priset på vissa livsmedel stiger. Etanol kan exempelvis 
produceras från vete och betraktas då som första generationens biodrivmedel men det kan 
också produceras från cellulosa och betraktas då som andra generationens biodrivmedel även 
om slutprodukterna är identiska. De biodrivmedel som idag används i Sverige och i världen är 
huvudsakligen av första generationen. Andra generationens biodrivmedel är emellertid inte 
långt ifrån att kommersialiseras och det finns flera både befintliga och planerade anläggningar 
för produktion av så kallade 2G-bränslen. 

4.2.3 Indirekt markanvändning och konkurrens med livsmedelsindustrin 
Indirekt markanvändning är en term som har blivit allt vanligare i debatten om biodrivmedel. 
Enligt denna term leder allokering av åkermark för odling av grödor till biodrivmedel som 
traditionellt sett har använts för produktion av livsmedel eller foder till att mer åkermark 
måste tas i bruk för att även tillgodose efterfrågan på de senare. Att använda grödor för att 
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producera biodrivmedel leder enligt detta tankesätt till att mer mark tas i anspråk för att möta 
efterfrågan på alla dessa produkter (Ahlgren & Börjesson 2011). Den indirekta 
markanvändningen behöver inte nödvändigtvis ske i nära geografisk anslutning till platsen där 
det odlas grödor för det biodrivmedel som ger upphov till effekten (Ahlgren 2014). Om en 
skörd från ett rapsfält i Sverige används för att göra biodrivmedel och inte exempelvis 
rapsolja skulle teoretiskt sätt mark på en helt annan kontinent kunna göras om till åkermark 
för att möta efterfrågan på rapsoljan. Detta kan leda till omfattande utsläpp av koldioxid 
eftersom det finns stora kollager i marken som släpps ut i luften när obrukad mark görs om till 
åkermark (Ahlgren & Börjesson 2011). Ur ett livscykelperspektiv kan det därför finnas orsak 
att ta hänsyn till dessa koldioxidutsläpp även om biodrivmedlet som orsakade utsläppen 
producerades i en helt annan del av världen. 

Den första publikationen som behandlade indirekt markanvändning för biodrivmedel kom så 
sent som 2008 (Ahlgren 2014). Än idag råder det stor osäkerhet i forskningen och stora 
variationer i de modelleringar som har gjorts för att ta fram faktorer som skulle kunna 
motsvara utsläppen från den indirekta markanvändningen för olika grödbaserade 
biodrivmedel (Ahlgren 2014). EU-kommissionen har presenterat ett antal faktorer som har för 
avsikt att internalisera de utsläpp som den indirekta markanvändningen ger upphov till. Dessa 
faktorer kallas för iLUC-faktorer (indirekt land use change) och bör enligt kommissionen 
inkluderas i den redovisade klimatprestandan för olika biodrivmedel (European Commission 
2012).  

Diskussionen om att biodrivmedel konkurrerar med livsmedelsindustrin och kan leda till 
högre priser på livsmedel kombinerat med iLUC-diskussionen har påverkat 
biodrivmedelsproduktionen negativt. De flesta investeringar i produktionsanläggningar av 
första generationens biodrivmedel gjordes under åren 2006-2008 innan dessa frågor hade fått 
genomslag. Efter 2008 har inte alls samma intresse funnits för grödbaserade anläggningar 
(Energimyndigheten 2013a). 

4.3 Vilka biodrivmedel finns det? 
Det finns ett antal olika biodrivmedel och ännu fler processer för att tillverka dessa. I detta 
avsnitt presenteras de biodrivmedel som i dagsläget produceras och används i Sverige samt de 
som kan komma att bli aktuella inom några år. 

I presentationen av varje enskilt biodrivmedel kommer klimatprestandan att redogöras för. 
Klimatprestanda avser de utsläpp av växthusgaser som det presenterade biodrivmedlet ger 
upphov till ur ett WTW-perspektiv (well-to-wheel). Well-to-wheel är ett begrepp som avser 
de totala utsläppen som användningen av ett drivmedel ger upphov till i ett livscykelutsläpp. 
Klimatprestandan kommer att presenteras i procent och denna procentsats visar hur pass 
mycket lägre WTW-utsläppen är i jämförelse med fossila drivmedel. 

4.3.1 Etanol 
Etanol kallas ofta för sprit och har en rad olika funktioner i samhället. Det används 
exempelvis som njutningsmedel/drog, lösningsmedel, desinfektionsmedel, antifrostmedel och 
i en rad andra tillämpningar (Nationalencyklopedin 2014). Etanol kan även användas som 
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biodrivmedel, både i ren form och som inblandning i bensin. Idag är etanol både det mest 
använda och snabbast växande biodrivmedlet i hela världen (Sekab 2014). Under 2013 stod 
etanol för ca 35 % av användningen av biodrivmedel i Sverige. Ungefär hälften av etanolen 
som används i den svenska vägtrafiken låginblandas i ”vanlig” bensin upp till 5 % medan den 
andra halvan återfanns i bränslet E85 som vissa personbilar använder och ED951 som framför 
allt bussar men även vissa lastbilar kör på (SPBI 2014). 

4.3.1.1 Första generationens etanol 

Etanol produceras nästan uteslutande från grödor som exempelvis sockerbetor eller från 
spannmål som vete. I Sverige produceras etanol i huvudsak i Lantmännens anläggning i 
Norrköping. Enligt Lantmännen (2014) har de valt att inte satsa på andra generationens 
cellulosaetanol trots att den har bättre klimatprestanda eftersom de anser att tekniken inte 
ännu är kommersiell. Enligt Lantmännen (2014) kommer det att ta tid innan cellullosaetanol 
är kommersiellt gångbart och kan konkurrera med spannmålsetanol. 

Klimatprestandan för den svenska veteetanolen uppgår till mellan 70 och 80 % mindre utsläpp 
av CO₂-ekvivalenter i jämförelse med fossila drivmedel. Adderas de iLUC-faktorer som EU-
kommissionen har föreslagit för att även ta hänsyn till de utsläpp som den indirekta 
markanvändningen ger upphov till sjunker klimatprestandan till ungefär 40 % för etanol från 
vete (Börjesson m fl 2013). Produktionskostnaden för Lantmännens veteetanol uppskattas till 
ungefär 7,1-8,7 kronor per liter bensinekvivalent (Börjesson 2013). Jämförelsevis kan det 
nämnas att produktionskostnaden för bensin ligger under 5 kronor per liter (SPBI 2014). 
Svensk veteetanol kan alltså inte utan subventioner konkurrera med fossila drivmedel. 

4.3.1.2 Andra generationens etanol 

Etanol kan även produceras med cellulosa som råvara och klassas då som andra generationens 
etanol. Detta har gjorts i Sverige i över 100 år och då som nu har rester från pappers- och 
massabruken använts som råvara. Detta sker fortfarande i SEKABs anläggning i Örnsköldsvik 
som idag är den enda anläggningen i Sverige som framställer cellulosaetanol (SEKAB 
2014a). SEKAB (2014a) uppskattar att den cellulosaetanolen som de producerar ger upphov 
till ungefär 80 % mindre utsläpp av CO₂-ekvivalenter än fossila drivmedel vilket stämmer väl 
överrens med andra beräkningar som gjorts för utsläppen för cellulosaetanol. 
Klimatprestandan är alltså i paritet med veteetanol om inte iLUC-faktorn tas hänsyn till. 

Produktionskostnaden för cellulosaetanol är inte avsevärt högre än produktionskostnaden för 
exempelvis veteetanol. Råvarukostnaden är till och med lägre för cellulosaetanolen men 
investeringskostnaden kan vara upp till fem gånger större (Energimyndigheten 2012). 
Börjesson m fl (2013) uppskattar produktionskostnaden för cellulosaetanol till ungefär 7,6 
kronor per liter bensinekvivalent. 

4.3.2 Biodiesel 
Biodiesel är ett samlingsnamn för biodrivmedel av dieselliknande karaktär som kan 
låginblandas i dieselbränsle alternativt användas i ren form. Idag finns det två olika typer av 

                                                
1 Ett bränsle bestående av 95% etanol och 5% tändförbättrare. Används uteslutande i bussar och lastbilar som är 
byggda enkom för att använda ED95. 
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biodiesel som används i Sverige; FAME (Fatty Acid Methyl Esther) och HVO (Hydrogenated 
Vegetable Oil eller hydrerade vegetabiliska oljor på svenska). Skillnaden mellan dessa två är 
förutom tillverkningsprocessen och ofta råvaran att HVOs molekylära struktur i högre 
utsträckning liknar dieselbränsle av fossil karaktär vilket möjliggör en högre inblandning av 
HVO än FAME i diesel. Nästan all den diesel som säljs på tankstationer i Sverige idag 
innehåller FAME eller HVO i någon utsträckning (Energimyndigheten 2013b). 

4.3.2.1 FAME 
Den FAME som tillverkas och används i Sverige använder huvudsakligen raps som råvara 
vilket gör att denna typ av biodiesel klassas som den första generationens. Andra potentiella 
råvaror är solrosolja, fiskolja, sojaolja med flera. FAME framställd från raps brukar kallas för 
RME (raps-metyl-ester) och framställs genom att rapsoljan, vilket är den huvudsakliga 
beståndsdelen i RME, pressas ur rapsfröna. Rapsoljan renas sedan för att efter en process som 
kallas omförestring bli RME (Svensk Raps 2006). 

FAME stod under 2013 för ungefär 32 % av användningen av biodrivmedel i den svenska 
vägtrafiken. Majoriteten av denna mängd användes för låginblandning i diesel medan en 
mindre del återfanns i bränslet B100 som består av ren FAME och som framför allt används 
tyngre fordon (SPBI 2014a). Det är idag tillåtet att blanda in upp till 7 % FAME i diesel.  

Klimatprestandan för RME beräknas enligt Ecobränsle (2014) till 65 % och enligt Perstorp 
(2014) till över 55 % lägre utsläpp ac CO₂-ekvivalenter än för fossila drivmedel. 
Produktionskostnaden för RME uppgår till ungefär 7 kronor eller strax där över vilket gör att 
RME behöver skattelättnader eller andra subventioner för att kunna konkurrera med fossila 
drivmedel (Lindh 2010). 

4.3.2.2 HVO 
HVO är ett samlingsnamn för syntetiska dieselbränslen med biologiskt ursprung och kan mer 
eller mindre tillverkas genom hydrering av alla typer av biologiska oljor. Skillnaden mellan 
HVO och FAME är att HVO tillverkas genom hydrering av råvaran vilket gör att den 
resulterande produkter får en molekylär struktur som liknar diesel i högre utsträckning än för 
FAME. Den HVO som används i Sverige idag härstammar huvudsakligen från vegetabiliska 
eller animaliska avfallsoljor samt råtallolja, en biprodukt från pappersbruk (SPBI 2014a). 
Dessa råvaror konkurrerar typiskt inte med livsmedelsindustrin. HVO från dessa råvaror bör 
därför betraktas som ett andra generationens biodrivmedel. 

HVO används uteslutande som inblandning i diesel i Sverige. Detta sker framför allt i de 
särskilda dieselprodukter som vissa drivmedelsleverantörer idag erbjuder, exempelvis Preems 
ACP diesel och Statoils miles diesel bio. Dessa dieselprodukter innehåller förutom ca 5-7 % 
FAME ungefär 30 % HVO. I ”vanlig” diesel låginblandas sällan HVO utan då är RME ett 
vanligare val och låginblandningen är då lägre. HVO står för ungefär 33 % av den totala 
användningen av biodrivmedel i den svenska vägtrafiken (SPBI 2014a) 

4.3.3 FT-bränslen 
Biodrivmedel kan även produceras syntetiskt från naturgas eller biogas via såkallad Fischer-
Tropsch-syntes. Biobaserade FT-bränslen är däremot inget som idag förekommer i den 
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svenska vägtrafiken. FT-processen går till så att biomassa först förgasas2 till en syntesgas 
bestående av kolmonoxid och vätgas som sedan renas och via FT-syntes omvandlas till 
syntetisk diesel (Nohlgren m fl 2010). Syntesen består huvudsakligen av en 
polymerisationreaktion som resulterar i kolvätekedjor av olika längder. Det är därför även 
möjligt att framställa andra syntetiska bränslen än diesel via FT-processen men dieselbränsle 
brukar vara det mest eftertraktade (Nohlgren m fl 2010). Produktion av syntetisk diesel via 
FT-processen är en gammal teknik men har med biomassa som råvara enbart testats i pilot- 
och demonstrationsanläggningar hittills (Grahn och Hansson 2013).  

Det är även möjligt att producera FT-bränslen via förgasning av svartlut3. Studier visar att 
verkningsgraden blir högre och produktionskostnaden lägre när FT-diesel produceras via 
svartlutsförgasning (Ekbom m fl 2005). Produktionskostnaden för FT-bränslen uppskattas av 
Nohlgren m fl (2010) till mellan 7-10 kronor per liter dieselekvivalent vilket motsvarar mellan 
6,5 och 9,3 kronor per liter bensinekvivalent. Klimatprestandan för FT-bränslen uppskattas i 
samma studie till 80 % bättre än för fossila drivmedel. 

4.3.4 Produktion av biobaserad bensin och diesel i slurry hydrocrackers 
Krackning är en försvenskad term av engelskans cracking som i raffinaderiindustrin används 
för att beskriva hur oljeprodukter med längre kolkedjor bryts ned till produkter med kortare 
kolkedjor. I raffinaderier krackas ofta tjockolja och eldningsolja, produkter som kan användas 
i exempelvis fartyg, till bensin och diesel då dessa produkter har ett högre pris (SPBI 2010). 
Vissa krackningsanläggningar är råvaroflexibla och kan även uppgradera vissa typer av 
biomassa till biodrivmedel som kemiskt sett är identiska med bensin och diesel men som till 
100 % är producerade av biomassa (Eriksson 2014). Dessa kallas för slurry hydrockrackers. 

I dessa anläggningar är det möjligt att mata in biomassa i olika flytande former. Potentiella 
råvaror som skulle kunna användas i en slurry hydrocracker är pyrolysolja4 eller flytande 
lignin5. Det finns idag ingen produktion av varken pyrolysolja eller rent lignin i Sverige men 
teknikerna som möjliggör detta utvecklas ständigt. Billerud planerade tidigare att börja 
producera pyrolysolja i bruket i Skärblacka men lade ned projektet eftersom det inte 
betraktades som tillräckligt lönsamt (Billerud 2013). Eftersom slurry hydrocrackers använder 
både fossil och biobaserad råvara är det troligast att en sådan anläggning byggs vid ett av de 
tre svenska raffinaderierna. Hur hög andel av råvaran som kan vara biobaserad beror på 
utvecklingen för produktionen av pyrolysolja och lignin i Sverige. 

                                                
2 En process som under hög temperatur och högt tryck omvandlar biomassan till en syntesgas (Biogassyd 2014). 
3 Svartlut är en restprodukt vid produktion av pappersmassa. Svartlut förbränns i dagsläget i den sodapanna som 
finns i pappersbruken för att producera el och värme. Den producerade elen och värmen använder bruken för 
egen drift och om behovet understiger produktionen kan elen säljas externt 
4 Pyrolysolja är resultatet av en process där biomassa värms till en temperatur kring 400-500 grader vilket gör att 
den fasta biomassan övergår till en sorts olja (Energimyndigheten 2013b). 
5 Lignin är en aromatisk förening som finns i alla träd och växter i naturen. Vid produktion av biomassa ingår 
ligninet således i råvaran men det behövs inte i den slutgiltiga produkten. Ligninet och andra oönskade 
biprodukter utvinns därför innan massan produceras och förbränns i sodapannan för att generera el och värme 
(Renfuel 2014). 
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4.3.5 Biogas 
Biogas är ett annat namn för metan med biologiskt ursprung. Metan kan även ha fossilt 
ursprung och kallas då för naturgas. Båda dessa kan användas som drivmedel, var för sig eller 
i en blandning, och kallas då för fordonsgas. Det finns framför allt två sätt att producera 
biogas på, genom rötning eller genom förgasning. Biogas produceras idag främst från rötning 
av organiskt material medan förgasning för vilken skogsbränsle är en mer trolig råvara är en 
ny teknik som ännu inte har kommersialiserats (Börjesson m fl 2013). Fordonsgas används 
idag i personbilar, lastbilar och bussar och användningen av biogas stod under 2013 för ca 10 
% av den totala användningen av biodrivmedel i vägtrafiken (SPBI 2014a). Användningen av 
fordonsgas var under 2013 ca dubbelt så stor som användningen av biogas vilket indikerar att 
ca hälften av fordonsgasen är naturgas. 

4.3.5.1 Biogas från rötning 
Den biogas som används som drivmedel i Sverige idag härstammar från rötning av organiskt 
material. Gasen bildas när mikroorganismer bryter ned det organiska materialet vilket gör att 
metan och koldioxid bildas (WSP 2013). Det organiska materialet kan bestå av allt från växter 
och gödsel till organiskt hushållsavfall och avloppsslam (EON 2013). Biogas produceras på 
specifika biogasanläggningar men även på avfallsdeponier och i reningsverk. För att biogasen 
ska kunna användas som fordonsgas måste den uppgraderas. Uppgraderingens huvudsakliga 
syfte är att avlägsna koldioxiden från biogasen och görs i särskilda 
uppgraderingsanläggningar. Klimatprestandan för biogas från rötning är väldigt god eftersom 
råvaran ofta utgörs av restprodukter och avfall och utsläppen är därför upp till 85-90 % lägre 
än för fossila drivmedel. Vid beräkning av livscykelutsläppen med en systemutvidgning kan 
klimatprestandan faktiskt överskrida 100 % vilket innebär negativa utsläpp (Börjesson 2010). 

Produktionskostnaden för biogas från rötning kan variera mellan stora intervall. Enligt 
Kågeson och Jonsson (2012) uppgår produktionskostnaden för biogas från rötning till mellan 
0,45 och 0,9 kronor/kWh. Detta resulterar i en produktionskostnad på mellan 4,1 och 8,2 
kronor per liter bensinekvivalent. Produceras biogasen från avloppsslam ligger 
produktionskostnaden enligt Kågeson och Jonsson (2012) antagligen närmare den lägre delen 
av intervallet. Höga distributions- och försäljningskostnader gör däremot att biogas inte kan 
konkurrera med fossila drivmedel utan subventioner (Kågeson & Jonsson 2012).  

4.3.5.2 Biogas från förgasning 

Det är även möjligt att producera biogas från en process som kallas termisk förgasning. Vid 
termisk förgasning kan cellulosa, alltså skogsbränsle, användas som råvara. Denna teknik är 
inte kommersialiserad ännu men har en fördel i att den tillgängliga mängden råvara är 
betydligt större än tillgången på avfall som används vid rötning. Vid förgasning omvandlas 
råvaran under höga temperaturer till gas. Efter att gasen har bildats går den igenom en 
metaniserings- och uppgraderingsprocess vilket gör att gasen kan användas som fordonsgas 
(WSP 2013). 

Det finns idag en anläggning i Sverige och även i världen som producerar biogas av 
fordonsgaskvalitet via förgasning. Denna anläggning togs i drift den 12e mars 2014 och drivs 
av Göteborg Energi (Burman 2014a). Som råvara används flis, grenar och toppar från 
skogsbruket och produktionen förväntas efter att intrimning har skett och anläggningen 
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producerar som förväntat uppgå till 180 GWh per år (Burman 2014a) vilket motsvarar knappt 
en fjärdedel av vägtrafikens användning av biogas. 

Produktionskostnaden för biogas från förgasning uppskattas av Möller m fl (2013) till mellan 
6 och 7 kronor per liter bensinekvivalent. Dessa siffror avser produktion i den 
förgasningsanläggning som EON har planerat att bygga i Sverige. I en senare anläggning 
skulle produktionskostnaden enligt samma rapport kunna minska till mellan 5 och 6 kronor 
per liter bensinekvivalent allt eftersom erfarenheter från tidigare anläggningar kan användas. 
Klimatprestandan uppskattar Möller m fl (2013) till ungefär 84 % i jämförelse med utsläppen 
från användning av fossila drivmedel. 

4.3.6 Metanol 
Metanol, även kallat träsprit, är en alkohol som huvudsakligen används för framställning av 
formalaldehyd vilket används i flera industriella processer (Nationalencyklopedin 2014a). 
Metanol produceras från syntesgas som kan härstamma från naturgas och således ha ett fossilt 
ursprung eller från biogas genom förgasning av biomassa. Metanol kan även användas som 
biodrivmedel, både i vägtrafiken och i sjöfart, samt vid framställning av andra biodrivmedel 
som exempelvis syntetisk bensin, biodiesel eller DME (Energiutskottet 2013). I 
vägtrafikfordon kan metanol både användas i en blandning med bensin eller i ren form, så 
kallad M100. 

Metanol används idag inte i den svenska vägtrafiken och är inte heller ett etablerat drivmedel 
internationellt sett även om det tidigare har testats i flera delar av världen (Energiutskottet 
2013). de Serves m fl (2007) gör i en rapport bedömningen att det internationella intresset för 
metanol som drivmedel är litet. Det är i dagsläget tillåtet att blanda in upp till 3 volymprocent 
metanol i vanlig bensin enligt EUs bränslekvalitetsdirektiv (European Comission 2014). Det 
är även möjligt att med enbart mindre fordonstekniska åtgärder köra bensinbilar med en högre 
inblandning av metanol (Faberi & Paolucci 2014). 

Produktion av metanol från biomassa är som i många andra fall billigast vid användning av 
svartlut som råvara. Ekbom m fl (2003) uppskattar produktionskostnaden för 
metanolframställning från svartlutsförgasning till 2,6 kronor per liter bensinekvivalent vilket 
är en väldigt låg siffra i jämförelse med många andra biodrivmedel. Vid metanolproduktion 
från förgasning av vanligt skogsbränsle uppgår däremot produktionskostnaden enligt 
Andersson m fl (2013) till 7,2 kronor per liter bensinekvivalent. Börjesson m fl (2013) 
uppskattar att klimatprestandan för metanol från förgasning av biomassa är mellan 80 och 90 
% bättre än för fossila drivmedel. 

4.3.7 DME 
Dimetyleter, förkortat DME, är ett biodrivmedel som kan produceras från en rad olika 
råvaror. När råvaran utgörs av biobränsle brukar benämningen bioDME användas. DME är 
gasformigt i rumstemperatur men omvandlas till flytande form vid redan 5 bars tryck vilket 
gör att det utan komplikationer både kan distribueras och användas som drivmedel i flytande 
form. DME är också giftfritt och ger en sotfri förbränning vilket resulterar i mindre utsläpp av 
hälsoskadliga partiklar i jämförelse med fossila drivmedel. Ingen användning av DME som 
drivmedel förekommer idag i den svenska vägtrafiken. Mellan 2010 och 2012 genomförde 
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däremot Volvo Lastvagnar ett projekt i samarbete med bland annat Preem och Chemrec där 
10 lastbilar under de två åren använde den bioDME som producerades i Chemrecs 
demonstrationsanläggning i Piteå (Volvo Group Sverige 2012). 

I Sverige finns det idag en anläggning som producerar DME. Den ligger i Piteå och drevs 
tidigare av Chemrec AB men har nu tagits över av Luleå Tekniska Högskola. Anläggningen 
är en demonstrationsanläggning med en årlig produktion på 65 GWh som förgasar svartlut till 
bioDME (Chemrec 2008). 

Produktion av DME från svartlut är i jämförelse med många andra biodrivmedel mycket 
kostnadseffektiv. Råvaropotentialen är även stor då produktionen av svartlut i Sverige årligen 
uppgår till ca 40 TWh vilket motsvarar ungefär hälften av den svenska vägtrafikens 
energianvändning (Åström m fl 2010). Ekbom m fl (2003) uppskattar produktionskostnaden 
för DME från svartlutsförgasning till 0,32 Euro per liter bensinekvivalent, alltså ca 3 kronor. 
Detta är en mycket låg siffra i jämförelse med de andra biodrivmedel som har studerats i detta 
examensarbete. När DME inte produceras från svartlutsförgasning utan istället använder 
vanligt skogsbränsle som råvara stiger dock kostnaden enligt samma rapport till nästan det 
dubbla. Klimatprestandan för bioDME uppkattas av Edwards m fl (2007) till 95 % bättre än 
för fossila drivmedel. 

4.4 Användningen av alternativa drivmedel i den svenska 
vägtrafiken 
Den totala energianvändningen i vägtrafiken uppgick under 2013 till ca 85 TWh vilket kan 
jämföras med Sveriges totala elförbrukning som under 2013 uppgick till 126 TWh (Svensk 
Energi 2014). Figur 1 visar hur vägtrafikens energianvändning fördelades mellan olika 
drivmedel under 2013. 

 

Figur 1. Vägtrafikens energianvändning under 2013. Den förbrukade elen i vägtrafiken har 
inte inkluderats. Svebio (2014) gör bedömningen att el står för ca 0,005 % av vägtrafikens 
energiförbrukning. 
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Förbrukningen av el i vägtrafiken har inte inkluderats i figuren då den är försvinnande liten. 
Användningen av alternativa drivmedel i vägtrafiken utgörs därför i dagsläget huvudsakligen 
av biodrivmedel då elfordonen fortfarande är väldigt få i Sverige. I slutet av 2013 fanns det 
1010 elbilar, 1637 laddhybridbilar och 548 eldrivna lätta lastbilar registrerade i Sverige 
(Trafikanalys 2014). Detta kan jämföras med att det totalt finns ungefär 4,5 miljoner 
personbilar i Sverige. Ett fåtal testprojekt har även genomförts med elbussar men numerärt 
överstiger de inte ett tiotal. El står alltså i dagsläget för en näst intill obefintlig del av 
vägtrafikens transportarbete. Hur användningen av de biodrivmedel som vägtrafiken 
förbrukade under 2013 är fördelade redovisas i figur 2 här nedan. 

 

Figur 2. Användningen av biodrivmedel i vägtrafiken under 2013. Källa SPBI 2014a. 

Låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel stod under 2013 för över 70 % av den 
totala användningen av biodrivmedel i vägtrafiken. Anmärkningsvärt är att användningen av 
fordonsgas var ungefär dubbelt så stor som den förbrukade mängden biogas, hälften av 
fordonsgasen utgjordes därför av naturgas. Anledningen till detta är att naturgas är billigare än 
biogas vilket gör att kostnaden för fordonsgasen kan hållas nere om den delvis utgörs av 
naturgas (EON 2014). Det finns allt jämt avsättningsmöjlighet för den dubbla mängden biogas 
redan i dagens fordonsflotta. 

4.4.1 Historisk utveckling för biodrivmedel i vägtrafiken 
På senare år har användningen av biodrivmedel i vägtrafiken ökat markant nästan uteslutande 
tack vare introduktionen av HVO på den svenska marknaden som figur 3 visar. 
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Figur 3. Användningen av biodrivmedel i vägtrafiken 2005-2013. Källa Energimyndigheten 
2014. 

Användningen av etanol, både som låginblandning och i E85 och ED95, har faktiskt minskat 
betydligt sedan en tid tillbaka. Den sjunkande användningen av låginblandad etanol beror på 
att användningen av bensin i vägtrafiken har minskat sedan en tid tillbaka. 
Drivmedelsleverantörerna skulle kunna höja andelen låginbladad etanol upp till 10 % som 
EUs bränslekvalitetsdirektiv idag medger men inblandningar över 5 % resulterar i en högre 
beskattning vilket gör det olönsamt (Energimyndigheten 2014). För de höginblandade 
etanolbaserade biodrivmedlen härstammar minskningen framför allt från att ägare av 
flexifuelbilar6  i allt större utsträckning väljer att fylla tanken med bensin trots att det är 
billigare per mil att köra på E85 (SPBI 2014b). HVO står under de senaste tre åren för nästan 
hela den ökade användningen av biodrivmedel i vägtrafiken. 

4.5 Nuvarande och planerade biodrivmedelsanläggningar i 
Sverige 
Av de biodrivmedel som förbrukades i Sverige under 2013 var va 70 % inhemskt 
producerade. I tabell 1 redovisas de biodrivmedelsanläggningar som idag finns på plats i 
Sverige. 

Tabell 1. Produktionsanläggningar för biodrivmedel i Sverige. Källa Börjesson m fl 2013, 
Preem 2013, Bioenergitidningen 2012. 

Företag Råvara Drivmedel Kapacitet 
Lantmännen, Norrköping Vete Etanol 1400 GWh/år 
SEKAB, Örnsköldsvik Restprodukter från 

massabruk 
Etanol 100 GWh/år 

Perstorp, Stenungssund Raps RME 1700 GWh/år 
Energigårdarna, Karlshamn Raps RME 500 GWh/år 
Övriga RME-anläggningar Raps RME 300 GWh/år 
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Preem, Göteborg Tallolja HVO 1000 GWh/år 
GoBiGas Etapp I, 
(demonstrationsanläggning) 
Göteborg 

Spill från skogsbruket Biogas 180 GWh/år 

Samtliga 
rötningsanläggningar 

Hushållsavfall, 
avfallsslam m.m 

Biogas 800 GWh 

Summa   5980 GWh/år 
 

De anläggningar som idag finns i Sverige producerar huvudsakligen första generationens 
biodrivmedel. Den totala produktionskapaciteten uppgår till knappt 70 % av den 
energimängden biodrivmedel som vägtrafiken förbrukade under 2013 vilket indikerar hur 
stort importbehovet är i dagsläget. Det finns ett flertal planerade biodrivmedelsanläggningar i 
Sverige och majoriteten av dessa är avsedda för produktion av andra generationens 
biodrivmedel. 

4.6 Planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel 
Med ett undantag är samtliga planerade biodrivmedelsanläggningar i Sverige avsedda för 
produktion av andra generationens biodrivmedel. I tabell två här nedan presenteras de 
planerade projekt som har funnits inom ramen för detta examensarbete. 

Tabell 2. Planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Sverige. Källa: Grahn & 
Hansson (2013), Preem 2014, Rottneros 2013 

Företag Råvara Biodrivmedel Produktionskapacitet 
NBE Sweden, Sveg Skogsråvara av något 

slag 
Etanol 600 GWh 

Nordisk Etanol och 
Biogas AB, Karlshamn 

Vete till att börja med 
som sedan ska 
kompletteras och så 
småningom helt 
ersättas med cellulosa 

Etanol och biogas 780 GWh etanol och 
400 GWh biogas till att 
börja med. 
Produktionen är 
planerad att fördubblas 
med tiden 

GoBiGas Etapp II, 
Göteborg 

Flis, grenar och toppar Biogas 1000 GWh 

EON Bio 2G, 
någonstans i södra 
Sverige 

Spån, bark, stubbar, 
grenar och toppar 

Biogas 1600 GWh/år 

Värmlandsmetanol, 
Hagfors 

Skogsråvara Metanol 600 GWh/år 

Rottneros AB, Vallvik Svartlut Metanol 800-1300 GWh/år 
Rottneros AB, 
Rottneros 

Skogsråvara Metanol 800-1300 GWh/år 

Sakab AB, 
Värmlandsmetanol, 
EON m.fl 

Skogsråvara Metanol och biogas Ca 1500 GWh metanol 
och 500 GWh biogas 

Preem Tallolja HVO Upp emot 1000 GWh 
Summa   Ca 9580- 10580 GWh 
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Med undantag för Preems planerade anläggning är samtliga av dessa projekt i dagsläget 
pausade. I intervjuer genomförda med projektledarna för de fem första anläggningarna i 
tabellen konstaterar samtliga att dagens ekonomiska förutsättningar inte är tillräckligt 
gynnsamma för att anläggningarna ska kunna byggas. Eftersom biodrivmedel i regel är dyrare 
att producera än fossila drivmedel framhåller intervjuobjekten att det krävs politiska 
styrmedel och subventioner som skapar en marknad för biodrivmedel. Den politiska 
osäkerheten framför allt gällande den framtida beskattningen av biodrivmedel, som senare 
kommer att behandlas i detta examensarbete, betraktas som för stor vilket har gjort att dessa 
projekt har parkerats.  

5. FFF-utredningen 
Detta kapitel har för avsikt att redovisa de uppsatta målen för användningen av alternativa 
drivmedel i vägtransportsektorn som FFF-utredningen gör gällande samt vilka styrmedel som 
presenteras i utredningen för att nå fram till dessa. För att sätta styrmedlen i ett sammanhang 
kommer de att följa efter en presentation av de styrmedel som finns på plats idag. Kapitlets 
upplägg är därför organiserat på ett sådant sätt att de uppsatta målen först presenteras och 
därefter följer en redogörelse för dagens styrmedel samt de förändringar som utredningen 
presenterar. 

5.1 Introduktion till FFF-utredningen 
Utredningen om en fossilfri fordonstrafik kallas ofta för FFF-utredningen och är med sina 
över 1000 sidor en av de mest omfattade utredningarna som regeringen tillsatt under 
mandatperioden. Utredningen ska enligt de direktiv som de fick från regeringen identifiera 
åtgärder och styrmedel som minskar Sveriges beroende av fossil energi samt bidrar till en 
tillgänglighet av alternativa drivmedel som motsvarar den framtida efterfrågan. Dessa 
styrmedel ska ta hänsyn till EUs statsstödsregler samt att EUs regelverk i dagsläget inte 
tillåter en långvarig skattebefrielse för biodrivmedel likt den vi nu tillämpar i Sverige. Vidare 
antar regeringen att de föreslagna styrmedlen utgår ifrån att det bör råda en fri handel av 
bioenergi mellan länder. En del av uppdraget är också att ge begreppet fossilfri fordonsflotta 
en innebörd. (Regeringen 2014). 

Förväntningarna på utredningen har varit stora då de föreslagna styrmedlen inte bara ska bidra 
till att nå upp till 2030-målet utan även påverkar en rad företag och branscher. Det finns flera 
förslag i utredningen som om de genomförs inte bara kommer att höja kostnaderna för 
privatbilismen utan även för godstransporterna. Detta får självfallet konsekvenser för samtliga 
köpare av godstransporter på väg, inte minst basindustrin och andra mer transportintensiva 
branscher. Även privatpersoner kommer att påverkas av en sådan utvecklig då det kan leda till 
både dyrare varor och högre transportkostnader. 

5.2 Utredningens delmål 
Enligt FFF-utredningen är det möjligt att den svenska vägtrafiken år 2030 släpper ut 80 % 
mindre växthusgaser i jämförelse med 2010 års nivå. Denna siffra härleds från ett antal 
åtgärdspotentialer som identifieras inom varje område som utredningen behandlar. 
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Utredningen identifierar två olika nivåer för åtgärdspotentialerna, en högre kallad 
åtgärdspotential A och en lägre kallad Åtgärdspotential B. Enligt åtgärdspotential A är en 91-
procentig reduktion av användning av fossila drivmedel i vägtrafiken möjlig medan 
motsvarande siffra för åtgärdspotential B är 58 %. Om medelpotentialen inom varje område 
nås till 2030 innebär det en reduktion av användningen av fossila drivmedel i vägtrafiken med 
ungefär 75 %. Om det dessutom är möjligt för vägtrafiken att använda 20 TWh biodrivmedel 
2030 kan vägtrafikens utsläpp av växthusgaser enligt utredningen minska med 80 % till 2030. 

5.2.1 Delmål för biodrivmedel 
För biodrivmedel finns det i utredningen inga specifika åtgärdspotentialer utan snarare en 
generell målbild om att det borde vara möjligt att använda 20 TWh biodrivmedel inom 
vägtrafiken 2030. Utredningen formulerar målet på följande sätt; 

”Om man skulle anta medelvärdet för samtliga åtgärder skulle potentialen hamna mellan 75 
och 80 procent reduktion av fossilbränsleanvändningen till 2030 jämfört med 2010 och nå 
noll användning av fossila bränslen till 2050. Om det dessutom skulle gå att åstadkomma 20 
TWh biodrivmedel i ett sådant scenario skulle potentialen hamna på cirka 80 procent 
reduktion till 2030.” 

I citatet ovan verkar det nästan som att siffran 20 TWh inte är formulerad som en 
åtgärdspotential utan snarare som ett nödvändigt mål för att för att nå en 80-procentig 
reduktion av växthusgasutsläppen från vägtrafiken till 2030. Denna siffra kan emellertid ha 
sitt ursprung i en sammanställning av de uppskattade potentialerna för ett ökat biomassauttag i 
Sverige som redovisas i utredningen. Potentialen för ett utökat biomassautag redovisas i 
kapitel 10 i utredningen som behandlar just biodrivmedel och här nedan i tabell 1 redovisas 
innehållet i denna . Tabellen redovisar hur mycket större uttaget av biomassa kan bli i Sverige 
på kort sikt, vilken tidsram detta motsvarar redovisas inte. Föryngringsavverkning, gallring 
och röjning är termer som används inom skogsbruket för olika typer av uttag av skogsbränsle. 

Tabell 3. Potentialer för ett utökat biomassa uttag i Sverige på kort sikt. 

Typ av biomassa Ökat uttag på kort 
sikt (TWh) 

Grot (grenar och toppar) – föryngringsavverkning 5-10 
Stubbar – föryngringsavverkning 19-21 
Grot – gallring 7-8 
Klen stamved – röjning 2 
Mix av energigrödor på nuvarande trädesareal 4-5 
Mix av energigrödor på överskottsmark i form av vallodling 
som ej behövs för foderproduktion motsvarande 250 000 ha 

7 

Halm 4 
Avfall till biogas 3-5 
Sammanlagt 51-62 
Utredningen drar slutsatsen att om det är möjligt att realisera potentialerna i tabell 1 och 
använda all biomassa för produktion av biodrivmedel med ett drivmedelsutbyte på 50 % 
skulle 25-30 TWh biodrivmedel kunna produceras i Sverige på kort sikt. Det bör dock noteras 
att ingen hänsyn har tagits till andra användningsområden för denna biomassa. 



26 
 

Eftersom vägtrafiken endast behöver använda 20 TWh för att nå upp till en 80-procentig 
reduktion av användningen av fossila drivmedel i vägtrafiken givet att de andra 
potentialbedömningarna uppfylls gör utredningen bedömningen att 5 TWh kan användas av 
arbetsmaskiner och 5 TWh kan gå på export givet att produktionen uppgår till 30 TWh 2030. 

Det är svårt att i utredningen tyda hur stora andelar av denna mängd biodrivmedel som skulle 
kunna användas av personbilar, bussar och lastbilar då enbart åtgärdspotential A, alltså den 
högre åtgärdspotentialen, redovisas för de separata trafikslagen. Sammanfattningsvis kommer 
åtgärdspotentialen 20 TWh för hela vägtrafiken att användas i denna uppsats. 

5.2.2 Delmål för elektrifieringen 
Utredningen innehåller även åtgärdspotentialer för elektrifieringen av vägtrafiken. Denna 
redovisas separat för de olika trafikslagen. Potentialerna för elektrifieringen anges i den 
andelen av körsträckan som eldrift förväntas stå för. 

Lätta fordon: 

Åtgärdspotentialerna för elektrifieringen av lätta fordon, alltså personbilar och lätta lastbilar, 
lastbilar med en totalvikt under 3,5 ton, uppskattas i utredningen till 9-20 % av körsträckan år 
2030. Detta innebär enligt utredningen att elbilar och laddhybrider vid eldrift förväntas stå för 
9-20 % av den totala årliga körsträckan för personbilar och att samma potential för lätta 
lastbilar bedöms som rimlig till 2030. Medelpotentialen för denna åtgärdskategori blir således 
att eldrift från elbilar och laddhybrider förväntas stå för ca 15 % av den årliga körsträckan för 
samtliga lätta fordon år 2030. 

Tunga fordon: 

Tunga fordon inbegriper både lastbilar och bussar. Utredningen drar en skiljelinje för tunga 
lastbilar mellan fjärrtrafik och distributionstrafik. Motsvarande gränsdragning för bussar dras 
mellan stadsbuss och landsvägsbuss.  

Även om både fjärr- och distributionstrafik till största del utgörs av tunga lastbilar ser 
rörelsemönstren för dessa två trafikslag väldigt olika ut. En lastbil i fjärrtrafik har en betydligt 
längre årlig körsträcka och inte lika många stopp som en distributionslastbil. Potentialen för 
elektrifieringen i utredningen skiljer sig därför avsevärt. Detsamma gäller stads- respektive 
landsvägsbussarna. I tabell 4 här nedan presenteras åtgärdspotentialerna för elektrifieringen av 
dessa trafikslag. Precis som för lätta fordon avses % eldrift av den årliga körsträckan. 

Tabell 4. Åtgärdspotentialer för elektrifieringen av tunga fordon 

Trafikslag Elektrifiering (% av 
körsträckan 

Fjärrlastbil 0-1 % 
Distributionslastbil 35-83 % 
Stadsbuss 35-83 % 
Landsvägsbuss 0 % 
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Anledningen till att elektrifieringen av fjärrtrafiken förväntas bli betydligt lägre än för 
distributionstrafiken beror på olika rörelsemönster och körsträckor. Det beror även på att 
lastbilar i fjärrtrafik har en hög totalvikt och att det inte är möjligt att elektrifiera dessa med 
hjälp av batterier. 

Den elektrifiering av fjärrtrafiken som åtgärdspotentialen gör gällande är istället baserad på 
kontinuerlig strömöverföring till lastbilarna.  Alltså att lastbilen på något sätt är kopplad till en 
strömförsörjande kabel som matar el till lastbilen även under själva driften. Denna applikation 
som kräver elektrifiering av motorvägar ingår som det anges i avgränsningarna inte i detta 
examensarbete.  

Utredningen konstaterar att åtgärdspotentialerna för elektrifieringen av distributionstrafiken 
och stadsbussarna uppgår till 35-83 % till 2030. Medelpotentialen uppgår således till ca 60 % 
elektrifiering för båda dessa trafikslag. Enligt utredningen kommer elektrifieringen för dessa 
trafikslag huvudsakligen att ske med plug-in-funktioner, alltså inte kontinuerlig överföring av 
el till fordonen utan laddning av batterier. Eventuellt kan enstaka fall av elektrifierade 
busslinjer förekomma enligt utredningen. Utredningen gör bedömningen att det inte är möjligt 
att elektrifiera landsvägsbussar till 2030. Precis som för fjärrlastbilarna kommer därför detta 
trafikslag enbart att studeras utifrån möjligheten för använda biodrivmedel. 

5.3 Föreslagna styrmedel 
Utredningen presenterar en rad styrmedel som ska bidra till uppfyllandet av de uppsatta 
målen. Här nedan följer en kort presentation av de styrmedel som förväntas bidra till en 
utökad användning av alternativa drivmedel i vägtrafiken. Innan varje styrmedel som 
utredningen föreslår presenteras kommer motsvarande styrmedel som finns på plats idag att 
redogöras för. Detta görs framför allt för att läsaren ska få en bakgrund till de presenterade 
styrmedlen och kunna sätta dem i ett sammanhang samt för att en jämförelse av de 
presenterade och de idag befintliga styrmedlen ska vara möjlig. Som tidigare nämnt måste 
användningen av alternativa drivmedel i vägtrafiken öka betydligt för att de uppsatta 
åtgärdspotentialerna ska kunna nås och styrmedel har självfallet en avgörande roll i detta. Det 
är inte möjligt att analysera möjligheterna för att nå målen i FFF-utredningen utan att ta 
hänsyn till vilka styrmedel som kommer att finnas. 

5.3.1 Styrmedel för en ökad användning av biodrivmedel 
Det huvudsakliga styrmedlet för en utökad användning av biodrivmedel i Sverige i FFF-
utredningen är en så kallad utvecklad eller gemensam kvotplikt. En gemensam kvotplikt 
omfattar till skillnad från det kvotpliktsförslag som regeringen presenterade under hösten 
2013 även rena och höginblandade biodrivmedel och inte enbart de som kan låginblandas i 
bensin och diesel. Regeringens förslag till kvotplikt var planerad att träda i kraft på den första 
maj i år men kunde inte genomföras då den bröt mot EUs statsstödsregler vilka kommer att 
förklaras här nedan. 

Innan FFF-utredningens överväganden om kvotplikten presenteras kommer det förslag som 
regeringen presenterade under 2013 men som inte kunde genomföras att redogöras för. Innan 
regeringens tidigare förslag till kvotplikt presenteras kommer en redogörelse för den 
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skattebefrielse som biodrivmedel för tillfället åtnjuter i Sverige. Detta styrmedel skulle inte 
bara samverka med en eventuell kvotplikt utan är även i allra högsta grad relevant för 
kvotpliktens vara eller ickevara och förhoppningen är att läsningen ska underlättas av att 
dessa två styrmedel presenteras tillsammans. Samtidigt är skattebefrielsen det idag tydligaste 
och enda styrmedlet som bidrar till en utökad användning av biodrivmedel i vägtrafiken. Inga 
biodrivmedel producerade i Sverige skulle kunna konkurrera med de fossila drivmedlen om 
inte skattebefrielsen fanns (Andersson, 2014) . Läsaren bör här vara uppmärksam på att 
kapitel 5.3.1.1 och 5.3.1.2 inte berör de förslagen som FFF-utredningen ger utan att de 
presenteras först i 5.3.1.3.  

5.3.1.1 Skattebefrielse för biodrivmedel 

Drivmedel belastas idag med både energi- och koldioxidskatt. Enligt regeringen (2013) har 
energiskatten på drivmedel tidigare varit fiskal men har på senare tid övergått till ett allt mer 
styrande syfte. Ett sådant syfte skulle exempelvis kunna vara att uppmuntra till 
energieffektivisering. Koldioxidskattens syfte är att minska utsläppen av koldioxid inom de 
sektorer som inte inkluderas i EUs system för utsläppsrätter och är därför en tydligt styrande 
skatt (Regeringen 2013). 

Energi- och koldioxidskatten har även för avsikt att internalisera de externa kostnader som 
användning av fordonsbränsle ger upphov till. För energiskatten betyder detta att vissa av de 
skatteintäkter som genereras ska täcka kostnader som användningen av bränslet orsakar, 
exempelvis olyckrisken, vägslitage, buller och utsläpp av emissioner som inte är koldioxid. 
Koldioxidskatten har för avsikt att internalisera effekterna av koldioxidutsläppen som bränslet 
ger upphov till (Regeringen 2013). Energiskatten har alltså för avsikt att internalisera effekter 
som med undantag för utsläpp av vissa partiklar är oberoende av vilket bränsle som används. 

I dagsläget är biodrivmedel med undantag för låginblandade sådana helt befriade från både 
energi- och koldioxidskatt (Skatteverket 2014). Detta innebär att drivmedelsleverantörer och 
vissa andra inköpare av skattepliktiga volymer drivmedel inte behöver betala energi- eller 
koldioxidskatt på höginblandade och rena biodrivmedel och således har möjlighet att sälja de 
till ett lägre pris än som vore möjligt om skatt skulle utgå. Detta är nödvändigt för att priserna 
på dessa drivmedel inte ska bli för höga.  

Befrielse från koldioxidskatt för biodrivmedel är enligt Regeringen motiverat då denna skatt 
bara ska omfatta utsläpp av fossil koldioxid som ger ett nettotillskott av kol till atmosfären 
(Wallentin, 2014). Även om det uttryckligen inte står i lagen om skatt på energi (LSE) att 
koldioxidskatt endast omfattar utsläpp av fossilt kol anser regeringen (2013) att denna logik 
bör ligga till grund för beräkningarna av skatten. 

5.3.1.2 Beskattning av låginblandade biodrivmedel 

Vig låginblandning beläggs emellertid biodrivmedel med en reducerad energiskatt. Denna 
uppgår för etanol och FAME till enbart 11 % respektive 16 % av gällande energiskatt för 
bensin respektive diesel. Denna skattebefrielse gäller däremot endast låginblandning upp till 5 
% och över denna nivå utgår full energiskatt (Skatteverket 2014). HVO är helt skattebefriat 
för låginblandning upp till 15 % och över denna nivå utgår full energiskatt med samma 
skattesats som på diesel. Skattebefrielsen gäller enbart den andelen av bränslet som inte har 
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ett fossilt ursprung. Beskattningen av bensin och diesel påverkas därför inte av den 
reducerade skatten. För höginblandade biodrivmedel som exempelvis E85, ED95, Biogas 50 
samt 100 och ren RME (B100) utgår total skattebefrielse på de biobaserade delarna av 
bränslet. 

I tabell 4 redovisas de skatter som finns på biodrivmedel vid låginblandning upp till 5 % för 
etanol och RME och upp till 15 % för HVO. Låginblandning över dessa nivåer resulterar i full 
bensinenergiskatt för etanol och full dieselenergiskatt för RME och HVO. 

Tabell 4. Beskattning av fossila drivmedel och låginblandade biodrivmedel. Källa: 
Skatteverket 2014 

Drivmedel Energikatt 
kr/liter 

CO₂-skatt 
kr/liter 

Bensin MK1 3,13 2,50 
Diesel MK1 1,76 3,09 
Etanol 0,34 0 
RME 0,28 0 
HVO 0 0 

5.3.1.3 Skattebefrielsen är ett statsstöd 

Den skattebefrielse som biodrivmedel idag åtnjuter i Sverige betraktas av EU som ett statstöd 
(Regeringen 2013). Ett statsstöd är ett stöd från stat, kommun, landsting eller annan offentlig 
verksamhet till ett företag eller en aktör som agerar på en marknad och får inte ges ut innan 
det har godkänts av EU-kommissionen (Konkurrensverket 2013). Det finns fyra kriterier som 
måste uppfyllas för att ett stöd ska omfattas av EUs statsstödregler; 

1. Stödet utgår till ett specifikt företag 
2. Stödet är finansierat av offentliga medel. Denna finansiering kan dock både vara direkt 

och indirekt. 
3. Stödet påverkar konkurrensen mellan företag. 
4. Stödet har en inverkan på handeln mellan EUs medlemsstater. 

Eftersom skattebefrielse för biodrivmedel uppfyller alla fyra av dessa kriterier har den 
svenska regeringen ansökt om att få detta stöd godkänt som ett statsstöd. Utöver detta har 
regeringen även ansökt om att koldioxidskattebefrielsen för biodrivmedel inte bör betraktas 
som ett statsstöd. Enligt regeringen följer koldioxidskattebefrielse för biodrivmedel 
skattesystemets natur och logik eftersom den svenska koldioxidskatten ska baseras på utsläpp 
av fossilt kol vilka biodrivmedel inte innehåller. Ingen sådan ansökan om 
energiskattebefrielsen har däremot lämnats in (Regeringen 2013). 

Fram till och med 2013 hade den svenska regeringen ett statsstödsgodkännande från EU för 
att undanta biodrivmedel från både energi- och koldioxidskatt. Eftersom detta nu har gått ut 
har regeringen lämnat in en till ansökan om att skattebefrielsen ska gälla fram till och med 
2015 (Wallentin 2014). Detta statsstöd får dock inte utnyttjas längre än till utgången av 2019 
enligt Riksrevisionen (2011) och från och med 2020 kommer därför om inga förändringar i 
energiskattedirektivet sker biodrivmedel beläggas med full energi- och koldioxidskatt. 
Anledningen till att EU-kommissionen inte har godkänt koldioxidskattebefrielse som ett 
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ickestöd är att de inte delar den svenska regeringens syn på att denna skatt enbart ska omfatta 
utsläpp av fossilt kol (Wallentin, 2014). Den svenska regeringen har arbetat intensivt för att få 
igenom detta och skickat in mängder med material till kommissionen som hittills inte har 
övertygats och skattebefrielsen betraktas därför fortfarande som ett statsstöd (Wallentin 
2014).   

Anledningen till att regeringen inte vill att koldioxidskattebefrielsen för biodrivmedel ska 
betraktas som ett statsstöd är att det komplicerar införandet av en kvotplikt. Detta beror på att 
det enligt EUs statsstödsregler inte är tillåtet att kombinera ett statsstöd med en tvingande 
lagstiftning som kvotplikten är (Wallentin 2014). Regeringens vision har varit att belasta 
biodrivmedel som omfattas av kvotplikten, alltså låginblandade biodrivmedel, med full 
energiskatt men inte koldioxidskatt. Om koldioxidskattebefrielsen då inte betraktas som ett 
statsstöd är det möjligt att införa kvotplikten (Wallentin 2014). 

5.3.1.4 Regeringens tidigare förslag till kvotplikt 

Kvotplikt är ett politiskt styrmedel som genom lagstiftning slår fast att ett antal kvotpliktiga 
aktörer måste blanda in en viss mängd biodrivmedel i de fossila drivmedlen de säljer eller 
använder. Enligt regeringens förslag skulle en kvotpliktig aktör ha varit tvungen blanda in 
minst 9,5 volymprocent biodrivmedel i diesel och 4,8 volymprocent biodrivmedel i bensin för 
att undvika en straffavgift (Regeringen 2013). 

Eftersom regeringen fortfarande inte har fått något svar gällande sin förfrågan om att 
koldioxidskattebefrielse för biodrivmedel inte ska klassas som ett statsstöd kunde kvotplikten 
inte införas. Den 10 april meddelande regeringen genom ett pressmeddelande att kvotplikten 
inte kommer att träda i kraft på den 1a maj som planerat (Regeringskansliet 2014). I slutet av 
skrivandet av detta examensarbete meddelande även regeringen i mitten av juni i ett 
pressmeddelande att förslaget om kvotplikt helt och hållet slopas (Regeringskansliet 2014a).  

Här nedan följer en kort beskrivning av den av regeringen föreslagna kvotplikten och därefter 
FFF-utredningens förslag till hur kvotplikten skulle kunna utvecklas. 

Vilka sektorer omfattas av kvotplikten? 

I det ursprungliga förslaget från budgetpropositionen (Regeringen 2013) omfattade 
kvotplikten all användning av bensin och diesel som motorbränsle, alltså inte bara i 
vägtrafiken utan även i arbetsmaskiner, sjöfart och bantrafik. Viss sjöfart och bantrafik i 
Sverige använder idag diesel medan bensin inte förekommer i dessa trafikslag 
(Energimyndigheten 2014). Arbetsmaskiner använder nästan uteslutande diesel som 
drivmedel (Trafikverket 2012). Efter att synpunkter framfördes angående svårigheter med att 
låginblanda biodrivmedel i fossila bränslen som används i sjöfarten och bantrafiken ändrades 
förslaget till kvotplikt så att det enbart omfattade drivmedel använda i vägtrafiken och 
arbetsmaskiner (Regeringen 2013a).  

Hur fungerar kvotplikten? 

Rent pratiskt fungerar systemet på så sätt att en kvotpliktlig leverantör på årsbasis ska i 
relation till de mängderna fossil diesel och bensin som säljs eller används, den kvotpliktiga 
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volymen, även leverera en viss volymprocent av den mängden i form av biodrivmedel genom 
låginblandning (Regeringen 2013). 

Samtliga bränslen som säljs i Sverige har ett så kallat KN-nummer. KN står för kombinerade 
nomenklaturen och ett KN-nummer är helt enkelt en varukod för en vara eller produkt som 
cirkulerar inom EU (Tullverket 2014). ”Vanlig” bensin har därför ett annat KN-nummer än 
till exempel E85 trots att detta drivmedel innehåller bensin. Genom att den kvotpliktiga 
volymen enligt regeringens förslag endast omfattar drivmedel med de utvalda KN-numren för 
ren bensin och diesel kommer inte bensin och diesel som eventuellt ingår i andra drivmedel, 
exempelvis E85, att vara kvotpliktiga. Varken bensinen eller etanolen i E85 kommer därför att 
påverkas direkt av kvotplikten. Bensinen adderas inte till den kvotpliktiga volymen medan 
den sålda etanolen i E85 inte får användas för att uppfylla kvoten. Kvoterna kan alltså bara 
uppfyllas genom låginblandningen i bensin och diesel och inte av försäljning av exempelvis 
B100, ren biodiesel (Regeringen 2013). 

Kvoternas nivåer 

De kvoter som regeringen föreslog för inblandning är baserade på volymprocent och uppgår 
till 4,8 % för låginblandning i bensin och totalt 9,5 % låginblandning i diesel. Kvoten för 
diesel måste dock vid systemets införande till minst 3,5 % uppfyllas med vad regeringen 
kallar särskilt anvisade biodrivmedel. Med detta menas biodrivmedel producerade från avfall, 
restprodukter, cellulosa och lignocellulosa, vilket EU kallar för avancerade biodrivmedel. 
Minst 3,5 procent av kvoten måste alltså uppfyllas med biodiesel från dessa råvaror medan 
maximalt 6 % kan utgöras av exempelvis RME eller annan biodiesel av första generationen. 

Vilka biodrivmedel kan och får låginblandas? 

De biodrivmedel som får användas för att uppfylla kvoten måste klara av EUs 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel som även är införlivade i den svenska lagstiftningen 
genom lagen (2010:598). Enligt dessa hållbarhetskriterier måste ett biodrivmedel ge upphov 
till 35 % mindre växthusgasutsläpp än fossila drivmedel vilka alla drivmedel som 
presenterades i kapitel 4 gör.  

Även om det är möjligt för ett kvotpliktigt företag att variera inblandningen under året finns 
det gränser för hur mycket biodrivmedel som är tillåtet att blanda in i bensin och diesel. Detta 
begränsas av EUs bränslekvalitetsdirektiv som reglerar hur stora mängder etanol och biodiesel 
som får blandas in i bensin respektive diesel. I dagsläget är det tillåtet att blanda in upp till 10 
% etanol och 3 % metanol i bensin samt 7 % FAME i diesel. Förutom FAME kan även HVO 
låginblandas i diesel och för HVO finns det ingen gräns för hur hög låginblandningen får bli. 

5.3.1.5 FFF-utredningens förslag till kvotplikt 

FFF- utredningen föreslår i enlighet med en del av den kritik som regeringens förslag till 
kvotplikt fick angående de låga kvotnivåerna att dessa bör stiga under 2017, 2018 och 2019. 
Från och med 2020 kan kvotplikten även utvidgas för att omfatta samtliga biodrivmedel och 
inte bara låginblandade . I en sådan kvotplikt bör kvoten enligt FFF-utredningen utgå ifrån 
växthusgasutsläppsminskning och inte volymprocent men om detta inte är förenligt med 
unionsrätten kan kvoten sättas utifrån energimängd. Båda dessa förslag bör dock enligt 
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utredningen utredas vidare. FFF-utredningen lämnades in i slutet av december 2013 och 
författarna visste då inte att kvotpliktsförslaget skulle dras tillbaka ett halvår senare. De 
överväganden som redogörs för här nedan ser alltså i dagsläget ut att inte kunna genomföras. 

Utredningen föreslår att de nivåer som regeringen presenterar för kvotplikten, 4,8 respektive 
9,5 volymprocent inblandning i bensin respektive diesel, successivt höjs för att år 2019 hamna 
på 9,5 % låginblandning i bensin och 17 % låginblandning i diesel. Tabell 5 visar vilka nivåer 
som föreslås för varje enskilt årtal. 

Tabell 5. FFF-utredningens förslag till kvoter i kvotplikten 

År Bensinkvot  
(volymprocent) 

Total diselkvot 
(volymprocent) 

Särskild 
dieselkvot 
(volymprocent) 

2014 4,8 % 9,5 % 3,5 % 
2015 7,0 % 9,5 % 3,5 % 
2016 7,0 % 9,5 % 3,5 % 
2017 9,5 % 15 % 9 % 
2018 9,5 % 16 % 10 % 
2019 9,5 % 17 % 11 % 
 

Enligt utredningen bör dieselkvoten för år 2018 och 2019 avgöras vid ett senare tillfälle när 
mer information om hur energianvändningen då ser ut finns tillgänglig, det presenteras 
emellertid förslag på denna kvot i utredningen vilket visas i tabell 5. Målet bör enligt 
utredningen vara att användningen biodrivmedel under 2018 och 2019 åtminstone bör ligga 
på samma nivå som för år 2017. Om användningen av fossila drivmedel sjunker år för år 
måste därför kvoten fortsätta att stiga. 

Utredningen anser att kvotplikten efter 2020 bör omfatta samtliga biodrivmedel och istället 
för volymprocent baseras på reduktionen av koldioxidutsläpp. Om detta inte skulle vara 
förenligt med unionsrätten föreslår utredningen att kvoten baseras på energiinnehåll istället. I 
ett sådant system bör det också enligt utredningen vara möjligt för de kvotpliktiga aktörerna 
att på något vis uppfylla kvoten genom handel med certifikat. Utredningen ger inga tydliga 
indikationer på hur ett sådant certifikatssystem bör se ut utan efterlyser istället en vidare 
utredning om detta. Ett certifikatsystem skulle ge en kvotpliktig aktör som riskerar att inte 
uppfylla kvoten möjlighet att köpa certifikat av en aktör som redan har uppfyllt kvoten. 
Certifikaten representerar alltså en viss energimängd biodrivmedel om systemet baseras på 
energimängd och eventuellt en utsläppsminskning om det baseras på utsläpp. 

Oavsett om kvoten baseras på utsläpp av koldioxid eller energimängd bör den enligt 
utredningen bestämmas i ett senare skede när det finns bättre förutsättningar för att 
prognostisera den framtida energiförbrukningen. Drivmedelsproducenterna och de 
kvotpliktiga aktörerna bör dock enligt utredningen informeras om kvotens nivå åtminstone 
fem år före den införs för att kunna göra de nödvändiga investeringarna.  
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5.3.2 Styrmedel för ökad produktion av biodrivmedel 
FFF-utredningen ger även ett förslag på ett styrmedel som har för avsikt att stötta 
byggnationen av nya anläggningar för produktion av andra generationens biodrivmedel. Det 
finns i dagsläget inget liknande styrmedel på plats förutom de eventuella investeringsbidrag 
som energimyndigheten har beviljat vissa biodrivmedelsanläggningar tidigare. Dessa 
investeringsbidrag har emellertid enbart utgått till pilot- och demonstrationsanläggningar och 
inte till kommersiella sådana. Prispremien har tvärtom avsikten att enbart utgå till större 
anläggningar som redan är eller är på väg att bli kommersiella.  

Enligt utredningen är skattebefrielsen som biodrivmedel i Sverige för tillfället åtnjuter 
kombinerat med den utvecklingen av kvotplikten som föreslås inte ett tillräckligt incitament 
för att locka till sig de investeringar som andra generationens biodrivmedelsanläggningar 
kräver. Med enbart dessa styrmedel på plats finns risken för att biodrivmedel som konkurrerar 
med livsmedelsindustrin blir förstaprioriteringen av drivmedelsleverantörerna för att uppfylla 
kvotplikten. Enligt utredningen får helt nya biodrivmedel som exempelvis DME och ren 
metanol mycket svårt att etablera sig på marknaden med enbart skattebefrielse och kvotplikt. 

Osäkerheten som råder på marknaden gör enligt utredningen att investeringar i 2G-
anläggningar inte sker även om tekniken i flera av fallen betraktas som mogen. Därför 
föreslås även ett styrmedel som syftar till att stimulera produktionen och inte användningen av 
biodrivmedel. Detta styrmedel kallas för prispremiemodellen. 

Prispremiemodellen omfattar enbart biodrivmedel som använder avfall, biprodukter och 
cellulosa som råvara och premien ska endast kunna utgå till anläggningar som baseras på ny 
teknik. Biogas från rötning av avfall kan dock inte omfattas av prispremien eftersom att 
rötning enligt utredningens definition inte betraktas som en ny teknik. 

5.3.2.1 Hur fungerar prispremiemodellen? 

Enligt modellen överförs en avgift från drivmedelsleverantörerna till 
biodrivmedelsproducenterna. Hur stor avgiften blir baseras enligt utredningen på hur stor 
andel av den totala drivmedelsförsörjningen som en leverantör står för. Eftersom denna avgift 
inte går via statskassan utan direkt mellan parterna bör systemet enligt FFF-utredningen inte 
betraktas som ett statsstöd. Detta kan vara av stor vikt för modellens införande då det inte är 
tillåtet att addera statsstöd till varandra. Om varken kvotplikten eller skattebefrielsen för 
biodrivmedel betraktas som statsstöd skulle det vara möjligt att införa ytterligare ett stöd 
(Kågeson 2014). 

Prispremien skall enbart utgå till anläggningar lokaliserade inom Sveriges gränser och till 
drivmedel som säljs på den svenska marknaden. Detta kan enligt utredningen åstadkommas 
genom att prispremien bara betalas ut till den mängd biodrivmedel som deklareras för 
energiskatt inom Sverige. Modellen måste alltså kombineras med att energiskatt införs på de 
omfattade biodrivmedlen. En anläggning har alltså möjlighet att sälja en viss del av 
produktionen till utlandet men för denna volym kommer ingen prispremie att utgå. 

Modellen utgår ifrån att biodrivmedelsanläggningar ansöker om att ingå i en viss årsklass. 
Samtliga anläggningar som ryms inom denna årsklass får ett riktpris vilket kommer att vara 
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konstant under 12 år. Premien som utgår till anläggningarna är differensen mellan detta 
riktpris och det för den månaden aktuella produktpriset på diesel. Om de omfattade 
biodrivmedlen inte belastas med koldioxidskatt ska även den adderas till produktpriset på 
diesel. Enligt utredningen kan riktpriset för de första årsklasserna uppgå till 12 kronor. En 
anläggning som ansöker och antas till en årsklass med ett rikspris på 12 kronor får med ett 
produktpris på diesel på 5 kronor och en koldioxidskatt på 3 kronor 12-5-3 = 4 kronor per liter 
producerat biodrivmedel. Beläggs biodrivmedlet med en koldioxidskatt på 3 kronor ökar 
alltså prispremien med denna summa. 

Under de 12 år som prispremien gäller för en anläggning är riktpriset konstant. 
Koldioxidskatten och produktpriset på diesel kan däremot variera vilket skulle förändra 
premiens storlek. Denna avräkning ska göras månatligen. Riktpriset trappas av för senare 
årsklasser så att den 11e årsklassen får ett riktpris på 8 kronor. Anledningen till att 
anläggningar som tas i drift vid ett senare tillfälle får en mindre premie beror på att dessa 
enligt utredningen kan gagnas av erfarenheter från de tidigare anläggningarna som tagits i 
drift. Oavsett om dessa baseras på olika tekniker. Premien bör därför enligt utredningen vara 
mindre då produktionskostnaden för dessa anläggningar kan vara mindre. 

Inom varje årsklass finns det en gräns för hur stora mängder drivmedel som kan omfattas av 
premien. I tabell 6 framgår utredningens förslag till riktpris och begränsningar av den 
produktion som premien ska omfatta. 

Tabell 6. Riktpris och kapacitet för prispremiemodellen 

Årsklass Riktpris 
(kr) 

Årsklassens 
maximala 
kapacitet (TWh) 

Kumulerad produktion 
som modellen kan täcka 
(TWh) 

2015 12 1 1 
2016 12 1 2 
2017 12 2 4 
2018 12 2 6 
2019 11,5 3 9 
2020 11 4 13 
2021 10,5 4 17 
2022 10 4 21 
2023 9,5 4 25 
2024 9 4 29 
2025 8,5 4 33 

5.3.3 Styrmedel för en ökad försäljning av fordon som kan drivas på alternativa 
drivmedel 
FFF-utredningen presenterar även ett flertal styrmedel som har för avsikt att premiera en 
försäljning av fordon som kan drivas av alternativa drivmedel. Fordon som kan drivas med el 
och höginblandade eller rena biodrivmedel kostar i många fall mer än konventionella fordon 
och det kan därför behövas bidrag för att försäljningen av dessa fordon ska öka. Denna ökning 
är nödvändig för att det ska finnas fordon som kan använda el som drivmedel samt de 
biodrivmedel som de planerade anläggningarna presenterade i kapitel 4 kommer att 
producera.  
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5.3.3.1 Förändrad beskattning av personbilar 

De förslag som ges i FFF-utredningen för en förändrad beskattning av personbilar presenteras 
efter en kort redogörelse för hur bilars utsläpp av koldioxid mäts eftersom beskattningen av 
personbilar är utsläppsdifferentierad. Efter detta presenteras de styrmedel som finns på plats 
idag för att skapa incitament för val av personbilar som kan köra på alternativa drivmedel. 
Slutligen redogörs för de förslag som FFF-utredningen ger. 

Mätning av personbilars utsläpp: 

För att kunna jämföra olika bilars energiförbrukning och de utsläpp som den ger upphov till 
finns det en mätmetod som används av de flesta fordonstillverkarna. Givet att en bil förbrukar 
en viss mängd bränsle ger den också upphov till ett utsläpp av en viss mängd CO₂ beroende 
på vilket drivmedel den kör på (Konsumentverket 2012). Diesel ger i regel högre utsläpp än 
bensin vilket innebär att en dieselbil med lika hög bränsleförbrukning i antal liter per 100 km 
som en bensindriven bil har ett större utsläpp. 

Testet för att fastställa bränsleförbrukningen är uppdelat i två delar där den ena ska motsvara 
körning i stadstrafik och den andra landsvägskörning. Testet sägs därför visa bilens 
bränsleförbrukning i blandad körning. Bränsleförbrukningen blir i slutändan den 
genomsnittliga förbrukningen som bilen uppvisade under körningen. För att sedan bestämma 
vilket utsläpp av växthusgaser bilen ger upphov till multipliceras bränsleförbrukningen med 
en konstant beroende på vilket bränsle bilen använder (Konsumentverket 2012). 

5.3.3.2 Befrielse från fordonsskatt och supermiljöbilspremie 

Från och med den 1 januari 2010 ersattes den tidigare miljöbilspremien för personbilar på 
10 000 kronor av att miljöbilar istället skulle befrias från fordonsskatt de första fem åren. En 
miljöbil är en bil som enligt det standardiserade testet släpper ut mindre än 95 g/km, vilket är 
en gräns samtliga eldrivna fordon, många etanol- och gasfordon samt även vissa snåla 
dieselbilar klarar (Transportstyrelsen 2013). 

Den första januari 2012 infördes även en supermiljöbilspremie i Sverige. En supermiljöbil 
definieras som en personbil med ett utsläpp på högst 50 g/km under blandad körning vilket är 
en gräns elbilar och de flesta laddhybrider klarar av. För privatpersoner och enskilda firmor 
uppgår premien till 40 000 kronor. För en juridisk person (företag, förening, offentlig sektor 
etc.) uppgår premien till maximalt 35 % av merkostnaden i nybilspris för närmast jämförbara 
bil men högst 40 000 kronor (Transportstyrelsen 2013a) . 

5.3.3.2 Utredningens förslag till en förändring av fordonsbeskattningen samt supermiljöbilspremien för 
personbilar 

För personbilar presenteras i utredningen två såkallade bonus-malus-system. Ett bonus-malus-
system fungerar förenklat så att en bil som ger upphov till mindre utsläpp av växthusgaser får 
en bonus medan en bil som släpper ut mer får en malus, vilket är motsatsen till bonus. Dagens 
fordonsskatt är i viss mån ett bonus-malus-system eftersom fordonsskattens storlek redan 
beror på en bils utsläpp. Det FFF-utredningen föreslår är en högre koldioxiddifferentiering av 
bilarnas utsläpp. Utredningen presenterar två förslag för ett sådant system, ett som bygger 
vidare på dagens fordonsskatt samt höjer nivån på supermiljöbilspremien samt ett som inför 
en såkallad registreringsskatt på personbilar. 
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Ett av de bonus-malus-system som FFF-utredningen föreslår kan implementeras bygger 
vidare på den fordonsskatten som idag används i Sverige. Den förändringen som föreslås 
består huvudsakligen i att koldioxidkoefficienten i fordonsskatten som är baserad på en bils 
bränsleförbrukning ska multipliceras med 50 och inte 20 kronor som i dagsläget samtidigt 
som skattebefrielsen för miljöbilar tas bort.  Utöver detta föreslår utredningen att 
supermiljöbilspremien höjs från 40 000 till 50 000 kronor för laddhybrider och till 70 000 
kronor för elbilar.  

Det andra förslaget till en ny beskattning av personbilar föreslår att samtliga bilar betalar 
samma fordonsskatt samtidigt som en så kallad registreringsskatt införs. Registreringsskatten 
tas enbart ut vid köpet av en ny bil och kommer att baseras på bilens klimatprestanda. Detta 
förslag presenteras i sin tur i två delförslag, ett som tar hänsyn till bilens vikt och ett som inte 
gör det. Mer konkret fungerar båda systemen på det viset att det för varje år finns en bestämd 
brytpunkt för utsläppen från personbilar. Vid köp av en personbil med ett utsläpp över denna 
brytpunkt tas en registreringsskatt ut medan köp av en bil med ett utsläpp under brytpunkten 
leder till att en premie som dras av på bilens pris ges ut. Brytpunkten kommer sedan att 
sänkas år för år allt eftersom bilar blir allt mer energieffektiva. Förutom denna 
registreringsskatt (malus) eller –premie (bonus) föreslår FFF-utredningen även att 
bränsleflexibla bilar bör få en miljötilläggspremie. Fordon som kan köra på E85, fordonsgas 
eller el får därför i detta system ytterligare 15 000 kronor i premie förutom eventuell bonus 
från registreringsskatten. 

5.3.3.3 Förändrad beskattning av förmånsbilar 

FFF-utredningen presenterar även två förslag för hur beskattningen av förmånsbilar kan 
förändras. En förmånsbil är en bil som en person genom sin anställning eller uppdrag får 
disponera även för privat bruk. Genom att företaget och inte personen betalar för bilen uppstår 
en förmån för den anställde som ska beskattas. Hur stort förmånsvärdet som ska beskattas blir 
bygger på beräkningar som utförs med hjälp av schabloner som skatteverket har formulerat. 
Förmånsvärdet ska representera den ekonomiska inbesparingen som kan erhållas genom att 
äga en förmånsbil istället för att äga bilen privat (Skatteverket 2014a). Förmånsbeskattning 
fungerar på så vis att det månatliga förmånsvärde som bilen har adderas till bruttolönen (men 
betalas självfallet inte ut) och skatten dras därefter på det samlade beloppet lön och 
förmånsvärde. 

Att använda förmånsbil är väldigt vanligt i Sverige och årligen säljs ca 60 000 förmånsbilar 
vilket motsvarar ca 25-30 % av den totala nybilsförsäljningen (Svensson & Lindström 2013). 
Företagen och dess anställdas val av förmånsbilar spelar således en stor roll för 
fordonsflottans sammansättning och utsläpp. Detta gäller inte minst eftersom förmånsbilar 
ofta används 36-40 månader och sedan släpps ut på andrahandsmarknaden (ibid.). En stor del 
av den svenska fordonsflottan består därför av förmånsbilar eller före detta förmånsbilar. 

Eftersom bilar som kan drivas med alternativa drivmedel ofta är dyrare än konventionella 
bilar får de ett högre förmånsvärde. För att stimulera val av förmånsbilar som går på 
alternativa drivmedel har det i Sverige i över 10 år varit möjligt att sänka förmånsvärdet för 
dessa. Detta innebär att personen som disponerar bilen betalar en mindre summa i skatt varje 
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år. Företaget som köper eller hyr bilen av ett leasingföretag betalar däremot det egentliga 
priset för bilen. Denna nedsättningsmöjlighet har varit framgångsrik och lett till att många av 
de gas-, etanol- och eldrivna bilarna som idag finns i Sverige är förmånsbilar (Svensson & 
Lindström 2013). 

FFF-utredningens förslag till en ny förmånsbeskattning: 

FFF-utredningen presenterar två förslag som skulle förändra nedsättningsmögligheterna för 
förmånsbilar som kan drivas av alternativa drivmedel. Ett av dessa bör enligt utredningen 
införas om det bonus-malus-system baserat på fordonsskatten införs och ett som bör 
kombineras med registreringsskatten. I det förslag som utredningen föreslår kan kombineras 
med fordonsskatten kommer nedsättningsmöjligheten för elbilar och laddhybrider att utökas 
medan den för gasbilarna kommer att minska. För bilar som kan köra på E85 förändras inte 
nedsättningsmöjligheten avsevärt. 

I det andra förslaget, som föreslås kombineras med registreringsskatten, kommer 
förmånsvärdet för samtliga bilar att höjas oavsett vilket drivmedel de kan köra på. 
Nedsättningsmöjligheterna för bilar som kan drivas av alternativa drivmedel kommer i detta 
förslag att avskaffas år 2018. Detta är enligt FFF-utredningen möjligt att genomföra då bilar 
som kan köra på biodrivmedel eller el får en bonus i registreringsskattesystemet vilket 
påverkar bilens nybilspris och därför även förmånsvärdet. Registreringsskatten tar på så vis 
redan hand om nedsättningsmöjligheten. 

5.3.3.4 Miljölastbilspremie och miljöbusspremie 

I likhet med supermiljöbilspremien föreslår utredningen att även en miljöbuss- och 
miljölastbilspremie ska införas. Miljölastbilspremien föreslås omfatta gas-, etanol-, hybrid- 
och ellastbilar och uppgå till 250 000 kronor år 2015 om den införs under detta år. Premien 
ska sedan sänkas med 25 000 kronor per år och nå 150 000 kronor år 2019. 
Miljölastbilspremien får emellertid inte överstiga 35-55 % av merkostnaden för lastbilen i 
jämförelse med en konventionell lastbil beroende på storleken på det företag som ansöker om 
premien. Utredningen föreslår att Transportstyrelsen får i uppgift att ta fram ett slutligt förslag 
på hur lastbilspremien ska se ut. 

Utredningen ger inget konkret förslag på hur en eventuell miljöbusspremie skulle vara 
utformad eller när den kan införas. Istället understryks det att det bör utredas vidare hur 
miljöbussar kan främjas. 

5.3.4 Övriga förslag för att främja användningen av alternativa drivmedel 
Utredningen föreslår att ett demonstrationsprogram för energieffektiva tunga lastbilar kan 
vara lämpligt att implementera. Stockholm Stad drev mellan 2010 och 2013 i samarbete med 
AGA, International Diesel Service och ett antal åkerier tidigare ett liknande initiativ vid namn 
Clean Truck med stöd från bland annat EU, VINNOVA och Energimyndigheten (Stockholm 
Stad 2013). Syftet med samarbetet var att etablera fler mackar som tillhandahöll förnybara 
bränslen samt demonstrera och utvärdera nya typer av miljölastbilar. Inom det programmet 
kunde även åkare få ett visst bidrag till att köpa miljölastbilar. 
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Det demonstrationsprogram som FFF-utredningen presenterar har till skillnad från Clean 
Truck ett större fokus på energieffektiva lastbilar och inte nya bränslen. Programmet är 
dessutom mer orienterat mot utvärdering och erfarenhetsutbyte. Utredningen föreslår att 
berörda myndigheter får i uppdrag att ta fram mer detaljerade kriterier för hur ett sådant 
program skulle kunna komma att se ut. 

Här nedan ges en kort redogörelse för andra styrmedel som utredningen presenterar; 

• FFF-utredningen presenterar även ett bonus-malus-system för lätta lastbilar som 
fungerar på ett liknande sätt som det för personbilar. Detta styrmedel presenteras inte i 
närmare detalj eftersom både utformningen och det stöd som systemet ger till lätta 
lastbilar som kan drivas av alternativa drivmedel är liknande det för personbilar. 

• Utredningen föreslår att personbilars energiförbrukning och utsläpp på samma sätt 
som för vitvaror ska framgå vid köp. Alltså att det ska finnas information, både 
skriftlig och grafisk, som redovisar hur stort utsläpp fordonet ger upphov till 

• Utredningen föreslår att tre nationella samordnare för en utökad användning av 
alternativa drivmedel i vägtrafiken utses. En för introduktionen av biodrivmedel, en 
för arbetet med laddinfrastruktur för elfordon och en för elektrifieringen av delar av 
vägnätet samt kollektivtrafiken. 

• Utredningen föreslår att boverket får i uppdrag att utforma byggregler för nya 
parkeringsplatser så att de anpassas för att kunna förses med laddstolpar alternativt 
vara möjliga att i ett senare skede förses med lappstolpar. 

• Utredningen föreslår att Energimyndigheten i samarbete med Trafikverket ska utreda 
hur ett stöd för installation av snabbladdning kan utformas. 

• Utredningen vill uppmärksamma att det redan idag är tillåtet för staten att inom ramen 
för sitt stöd till kollektivtrafiken subventionera installationen av laddinfrastruktur. Det 
handlar egentligen bara om att avsätta medel för detta. 

• Utredningen föreslår att trängselskatten för lätta lastbilar, tunga lastbilar och taxibilar 
som är helt eller delvis elektrifierade helt eller delvis slopas. 

• Utredningen föreslår att ett statligt bidrag inrättas för upp till 50 % av 
installationskostnaden för laddstolpar för normalladdning men inte mer än 20 000 
kronor. Stödet kan utgå till företag, bostadsrättsföreningar samt kommuner.  

6. Utvärdering av FFF-utredningens styrmedel 
I det här kapitlet kommer de styrmedel som FFF-utredningen presenterar att utvärderas. 
Avsikten är att utvärderingen ska påvisa i vilken grad de styrmedlen som presenterades i 
kapitel 5 kan bidra till att förbättra förutsättningarna för användningen av alternativa 
drivmedel i vägtrafiken. Kapitlet är också tänkt att bidra med alternativa perspektiv på de 
föreslagna styrmedlen genom att redogöra för eventuella faktorer som kan påverka deras 
införande och vilka konsekvenser införandet av de föreslagna styrmedlen skulle kunna få. De 
styrmedel som kommer att utvärderas är i tur och ordning kvotplikten, prispremiemodellen, 
bonus-malus-systemet och den förändrade förmånsbeskattning.  
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De övriga styrmedlen i kapitel 5 som är av mjukare karaktär kommer inte att kommenteras i 
det här kapitlet men kommer att tas hänsyn till i kapitel 7 som utvärderar de uppsatta målen 
för användningen av alternativa drivmedel i vägtrafiken som FFF-utredningen presenterar. 

6.1 Kvotplikt 
I direktiven till utredningen om en fossilfri fordonsflotta klargör regeringen att tänkbara 
åtgärder som presenteras bör ta hänsyn till att EUs statsstödsregler samt EUs 
energiskattedirektivet som idag begränsar rätten för medlemsstater att befria biodrivmedel 
från drivmedelsskatter (Regeringen 2014). Energiskattedirektivet är under omarbetning och 
ett liggande förslag är att biodrivmedel ska kunna befrias från koldioxidskatt utan att detta 
behöver betraktas som ett statsstöd vilket är nödvändigt för att kvotplikten ska kunna införas. 
Förslaget gör också gällande att medlemsstater ska få tillämpa energiskattebefrielse fram till 
och med 2023 (EU-kommissionen 2011). 

Den svenska regeringen har ställt sig bakom förslaget med hänvisning till att det främjar 
användningen av en skattepolitik som kan underlätta en utökad användning av förnybar energi 
(Regeringen 2013). Tyvärr pekar mycket på att energiskattedirektivet inte kommer att 
förändras då vissa medlemsstater inte har bejakat förslagen (Wallentin 2014). Vid beslut om 
skatter i EU-parlamentet krävs total enighet vid omröstning vilket inte har lyckats 
åstadkommas (Andersson 2014). Situationen som den är idag ser därför ut att bestå och det 
kan dröja upp till mellan fem till tio år för kommissionen att lägga fram ett nytt förslag för ett 
reviderat energiskattedirektiv (Wallentin 2014). Det är därför troligt att skattebefrielsen inte 
kan förlängas efter 2020 (Riksrevisionen 2011). 

6.1.1 FFF-utredningens överväganden om kvotplikt 
Eftersom regeringen på den 18e juni meddelade att de nu drar tillbaka sitt förslag om en 
kvotplikt är det oklart hur de förslag som FFF-utredningen ger kommer att användas. 
Regeringen har ännu trots digert arbete inte fått något svar på sin förfrågan om att 
koldioxidskattebefrielsen inte ska betraktas som ett statsstöd (Wallentin 2014). I dagsläget ser 
det därför inte ut som att kvotplikten kan införas och inte heller de kvoterna för 
låginblandning av biodrivmedel som FFF-utredningen föreslår. 

Hur det förslag till en gemensam kvotplikt som FFF-utredningen föreslår införs år 2020 tas 
emot av regeringen är också oklart i dagsläget. Regeringen skulle kunna välja att direkt införa 
en gemensam kvotplikt och hoppa över steget med en kvotplikt enbart för låginblandning men 
vilken nivå på kvoten som då väljs och när en sådan lag kan införas går det i dagsläget inte att 
säga. 

6.1.2 Hur kommer låginblandningen att forsätta? 
EUs bränslekvalitetsdirektiv medger idag medlemsstater att blanda in upp till 10 
volymprocent etanol i bensin och 7 volymprocent FAME i diesel medan det för HVO inte 
finns någon övre gräns (European Comission 2009). Det är även tillåtet att blanda in upp till 3 
volymprocent metanol i bensin men då får andelen etanol inte överstiga 5,7 % enligt (de 
Serves m fl 2007). EU-kommissionen presenterade i slutet av 2012 ett förslag för en 
revidering av bränslekvalitetsdirektivet men inga förslag på förändringar av begränsningarna 
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för inblandning fanns med vilket indikerar att nuvarande regler även fortsättningsvis kommer 
att gälla (European Comission 2012). Idag låginblandas i regel inte mer än 5 % etanol i bensin 
eftersom inblandningar över denna nivå resulterar i betydligt högre beskattning. Skulle denna 
beskattning avskaffas skulle etanolinblandningen kunna stiga till 10 %. 

6.2 Prispremiemodellen 
Den prispremiemodell som FFF-utredningen presenterar betraktas av samtliga 
biodrivmedelsproducenter som har intervjuats inom detta examensarbete som ett bra 
styrmedel. Max Jönsson (2014), VD på Chemrec som utvecklar produktion av biodrivmedel 
via svartlutsförgasning, anser att prispremiemodellen är det bästa förslaget till styrmedel som 
hittills har presenterats för biodrivmedelsproducenter i Sverige. Även Björn Fredriksson 
Möller (2014) på EON tycker att prispremien kan vara ett bra stöd för andra generationens 
biodrivmedelsanläggningar men påpekar att en svaghet är att den kräver vidare utveckling 
innan den kan implementeras. Björn Gillberg (2014) på Värmlandsmetanol har i likhet med 
flera andra biodrivmedelsproducenter emellertid påpekat att premien är alldeles för låg och att 
den bör ges ut under 15 och inte 12 år som utredningen föreslår. 

6.2.1 En fråga om statsstöd 
Prispremiemodellen är utformad på ett sådant sätt så att den enligt utredningen inte bör 
betraktas som ett statsstöd. Detta kan vara nödvändigt ifall en eventuell kvotplikt eller 
skattebefrielsen för biodrivmedel skulle betraktas som ett statsstöd då det som tidigare nämnt 
inte är tillåtet att addera statsstöd till varandra. För att inte betraktas som ett statsstöd ska de 
utbetalda premierna inte gå via statskassan samtidigt ska premien finansieras genom en avgift 
som drivmedelsleverantörerna frivilligt betalar. Det råder dock delade meningar kring denna 
utformning av systemet och om modellen faktiskt bryter mot EUs statsstödsregler. 

Energimyndigheten, Konkurrensverket och Finansdepartementet har i sina remisser på FFF-
utredningen uttryckt sin skeptiska inställning till prispremiemodellens utformning. 
Konkurrensverket framhåller att syftet med EUs statsstödsregler är att främja en konkurrens 
och handel mellan medlemsstaterna som inte snedvrids genom att vissa företag får mer stöd 
än andra och att styrmedel bör utformas för att överrensstämma med detta och inte försöka 
undvika att omfattas av dessa regler (Konkurrensverket 2014, Energimyndigheten 2014a). 

Energimyndigheten (2014a) och Kågeson (2014) hänvisar till tidigare beslut som EU-
kommissionen har tagit där liknande styrmedel i Holland och Österrike av kommissionen har 
betraktats som statsstöd. Möjligheterna för att kringgå statsstödsreglerna försvåras även av att 
drivmedelsleverantörerna via sin branschorganisation efter en förfrågan av FFF-utredningen 
inte har gått med på att frivilligt betala den föreslagna avgiften som var tänkt att finansiera 
prispremierna till biodrivmedelsproducenterna (Kågeson 2014). Detta kommenteras 
anmärkningsvärt nog inte i utredningen. 

6.2.2 Nya miljöstödsriktlinjer 
Av vikt för biodrivmedlens framtid i Europa och Sverige är de miljöstödsriktlinjer som EU 
reglerar. Ett nytt förslag för dessa antogs i april i år (European Comission 2014). Med hänsyn 
tagen till de synpunkter som bland annat flera myndigheter har fört fram förefaller det inte 
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orimligt att prismodellen faktiskt kan komma att betraktas som ett statsstöd av EU-
kommissionen. Även om så vore fallet är det möjligt att implementera modellen eller en 
variant av den men detta styrmedel måste då överrensstämma med EUs miljöstödsriktlinjer.  

Enligt EUs miljöstödsriktlinjer får stödet till biodrivmedelsanläggningar maximalt uppgå till 
55, 65 eller 75 % av skillnaden mellan produktionskostnaden för ett biodrivmedel och för 
fossila drivmedel (European Commission 2014). Vilken procentsats som gäller beror på om 
hur stort det stödda företaget är. Dessa procentsatser avser emellertid det totala stödet som 
utgår genom samtliga stödprogram. Om skattebefrielsen även fortsättningsvis betraktas som 
ett statsstöd kan alltså även den beaktas vid en beräkning av vilket stöd en anläggning kan få. 

Hur hög prispremien för olika biodrivmedel skulle kunna bli i enlighet med dessa kriterier 
presenteras här nedan i tabell 7. Produktionskostnaderna i tabellen är hämtade från olika 
rapporter och avhandlingar och det är möjligt att de faktiska produktionskostnaderna i de 
anläggningarna som planeras i Sverige kan avvika. För samtliga biodrivmedel har därför den 
högsta redovisade produktionskostnaden i de fall ett intervall har funnits använts samt den 
högre procentsatsen för det möjliga stödet för att visa på hur stort stödet maximalt kan bli. 
Ingen hänsyn har tagits till det stöd som skattebefrielsen innebär. 

Tabell 7. Möjlig nivå på prispremien om den betraktas som ett statsstöd. 

Biodrivmedel Källa Produktionskostnad 
(kr/l dieselekvivalent) 

Maximalt stöd (kr/l 
dieselekvivalent) 

Biogas (förgasning) Möller m fl 2013 6,5-7,5 1,875 
Metanol Andersson m fl 2013 2,8-8,4 2,55 
FT-diesel Nohlgren m fl 2010 7-10 3,75 
Cellulosaetanol Börjesson m fl 2013 7,5 1,875 
Som det framgår av tabellen kan ett eventuellt produktions- eller driftstöd till anläggningar 
som har för avsikt att producera andra generationens biodrivmedel inte uppgå till 4 kronor 
som prispremien i FFF-utredningen gör gällande. Det bör emellertid påpekas att detta gäller 
givet att prispremiemodellen betraktas som ett statsstöd och att de använda 
produktionskostnaderna faktiskt överrensstämmer med verkligheten. Viktigt att ha i åtanke är 
att kommissionen i sin bedömning av ett stödprogram tar hänsyn till det ackumulerade stödet 
från samtliga stödprogram som anläggningen kan delta i.  

I FFF-utredningen konstateras det att det behövs en vidare utredning innan 
prispremiemodellen kan införas. De yttranden som flera myndigheter har fört fram indikerar 
att det eventuellt kommer att krävas en mer utförlig utredning. Enligt Kågeson (2014) 
kommer den vidare utredningen leda till att det kan dröja två år innan ett särskilt stöd till 
producenter för andra generationens biodrivmedel kan vara på plats. I enlighet med tabell 7 
förefaller det även orimligt att stödet kan bli så högt som FFF-utredningen föreslår.  

6.3 Bonus-malus-systemen 
FFF-utredningen föreslår två olika skattesystem för att premiera köp av personbilar med god 
klimatprestanda. I detta avsnitt kommer de två förslagen att utvärderas utifrån det ekonomiska 
stöd de ger till köp av personbilar som kan köra på alternativa drivmedel. De två förslagen 
kommer även att utvärderas kvalitativt med utgångspunkt i relevant litteratur. I 6.3.1 
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redovisas den kvantitativa analysen och i 6.3.2 den kvalitativa. Det förslag till ett bonus-
malus-system för lätta lastbilar kommer inte att utvärderas lika ingående då detta systems 
utformning och stöd till fordon som kan drivas med alternativa drivmedel är likartat.  

6.3.1 Kvantitativ analys av förslagen 
I tabell 8 här nedan har ett antal bilmodeller används för att exemplifiera bonus-malus-
systemens effekter. För att representera konventionella bilar har en diesel- och en 
bensindriven Volvo V70, Sveriges mest köpa bil under 2013, används. För bilar som kan köra 
på E85 och fordonsgas har Volkwagen Passat Ecofuel och Multifuel används då dessa var de 
mest köpta gas- och flexifuelbilarna under 2013. För eldrivna bilar har den mest köpta 
laddhybriden och elbilen under 2013, Volvo V60 Laddhybrid och Nissan Leaf, används. Den 
mest köpta hybriden under 2013, Toyota Auris HSD, har även tagits med även om denna inte 
är laddbar eller kan använda alternativa drivmedel utan enbart för att visa hur hybrider 
påverkas av de olika systemen. 

Tabell 8 redogör för de fordonsskatter, registreringsskatter, supermiljöbilspremier och 
miljötilläggspremier som utgår till de olika modellerna under de 5 första åren utifrån de 
skattesystem som presenterades i kapitel 5. Enligt FFF-utredning tar konsumenter i Europa 
hänsyn till kostnader som uppstår under de fem första åren av ägande av ett fordon. Denna 
slutsats dras med hänvisning till Greene (2010) som konstaterar att konsumenter i USA 
beaktar kostnader som uppstår under de första 3-4 åren av bilägandet. Eftersom bilägande i 
Europa är betydligt dyrare än i USA, mycket på grund av de högre drivmedelskostnaderna, 
anser FFF-utredningen att fem år är en rimligare siffra för Europa. 

En negativ siffra innebär att modellen får betala mer i skatt än vad den får i eventuell premie 
medan en positiv siffra innebär att eventuell premie överväger fordonskatten eller 
registreringsskatten under de 5 första åren efter nyregistrering. Siffror inom parentes visar 
skillnaden i total skatt eller premie mellan varje modell och den bensindrivna Volvo V70 som 
kan ses som en referensbil.  

Tabell 8. Bonus och malus för de utvalda modellerna under de fem första åren av ägande. 

Fordons-
modell 

Dagens system: 
(fordonsskatt + 
supermiljöbils 
premie) 

Förslag 1: 
Fordonsskatt + höjd 
supermiljöbilspremie 

Förslag 2: 
Registreringsska
tt + 
miljötilläggspre
mie 

Förslag 3: 
Viktdifferentierad 
registreringsskatt 
+ 
miljötilläggspremi
e 

Volvo T4 
(bensin) 

-3000 -12800 -15100 -11500 

Volvo D2 
(diesel) 

0 (3000) -5300 (7500) -9400 (5700) -5800 (5700) 

VW Passat 
Ecofuel 
(gas) 

0 (3000) -1800 (11000) +8700 (23800) +10300 (21800) 

VW Passat 
Multifuel 
(etanol) 

0 (3000) -1800 (11000) -2100 (13000) -2500 (9000) 

Toyota 0 (3000) -1800 (11000) +5700 (20800) +4900 (16400) 
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Auris HSD 
(Hybrid) 
Volvo V60 
N 
Laddhybri
d 

+40 000 (43000) +48200 (61000) +36300 (51400) +46300 (57800) 

Nissan 
Leaf (elbil) 

+40 000(43000) +68200 (81000) +55500 (70600) +55500 (67000) 

I det föreslagna systemet med en kraftigare koldioxiddifferentiering av fordonsskatten samt 
höjd supermiljöbilspremie får samtliga bilar ett betydligt mer omfattande stöd än med dagens 
system relativt den bensindrivna bilen vilket talen inom parentes indikerar. Gas-, etanol, och 
hybridbilen erläggs i detta system med en fordonsskatt men får relativt T4an 11000 mer i 
stöd. Elbilen fördubblar nästan sitt stöd relativt den bensindrivna bilen i jämförelse med 
dagens system medan stödet till laddhybridvarianten ökar med nästan 50 % relativt 
referensbilen T4.  

I systemet med en icke viktdifferentierad registreringsskatt minskar stödet till el- och 
laddhybridbilen både absolut och relativt referensbilen i jämförelse med det 
fordonsskattebaserade systemet. Den stora vinnaren i det här systemet är gasbilen som mer än 
fördubblar sin bonus relativt det föreslagna fordonsskattesystemet samt hybridbilen som 
också nästan fördubblar sin bonus. Diesel- och bensinbilen får en aningen större malus medan 
etanolbilen får en aningen större bonus relativt det föreslagna fordonsskattesystemet. I det 
viktdifferentierade systemet sjunker bonusen för gas-, etanol- och hybridbilen en aning medan 
den växer med några tusenlappar för de laddbara bilarna. 

Sammanfattningsvis ger båda föreslagna skattesystem ett betydligt större stöd till laddbara 
bilar än till de som kan köra på biodrivmedel. För bilar som kan köra på etanol och 
fordonsgas ger registreringsskattesystemet ett större stöd i jämförelse med fordonsskatten. Det 
är svårt att i dagsläget spekulera i vilket av systemen som är troligast att införas. Björn 
Fredriksson Möller (2014) på EON bedömer fordonsskattesystemet som mer troligt eftersom 
det enbart innebär en smärre justering från dagens system. Möller (2014) påpekar även att 
detta förslag är ger ett svagt stöd till biogasbilar. Enligt tabell 8 stämmer detta i jämförelse 
med registreringsskattesystemet men inte i jämförelse med dagens system. Både centerpartiet 
och socialdemokraterna har tidigare ställt sig positiva till införandet av en registreringsskatt 
vilket indikerar att en sådan kan vara mer trolig att införas vid ett regeringsskifte (Karlsson & 
Axelsson 2013). 

6.3.2.1 Fördelar med en registreringsskatt 

Fördelarna som en registreringsskatt har gentemot en årlig fordonsskatt är att den kan påverka 
konsumenternas val av fordon i större utsträckning. När det gäller köp av fordon agerar 
konsumenter sällan rationellt och Greene (2010) konstaterar efter en sammanfattning av 
forskningen på området att bränsleekonomi och andra årliga kostnader i oproportionellt liten 
grad påverkar konsumentens val av bil. Regeringen (2004) konstaterar på ett liknande sätt att 
en försäljnings- eller registreringsskatt i en högre utsträckning än fordonsskatten skulle 
påverka bilköpares preferenser och skapa starkare incitament för att välja en mer 
utsläppsvänlig bil. En av de mest grundläggande principerna i konsumentbeteende är att 
konsumenter när de står inför ett beslut som omges av osäkerhet värderar potentiella förluster 
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betydligt högre än potentiella vinster samtidigt som de överdriver sannolikheten för att 
förlusterna ska inträffa (Della Vigna 2009). Detta skulle kunna ses som en förklaring till att 
konsumenter sällan är redo att betala mer för exempelvis ett bränslesnålt fordon även om 
återbetalningstiden för merkostnaden är kort (Greene 2010). 

6.3.2.2. Påverkan på fordonsflottan 

Sverige hade fram till år 1996 en registreringsskatt på bilar. En av de framträdande 
anledningarna till att skatten togs bort var att den svenska fordonsflottan sedan en tid tillbaka 
hade blivit äldre (Alenius 2014). 
 
Registrerings- och försäljningsskatt påverkar efterfrågan på bilar i större utsträckning än 
fordonsskatt och andra årliga kostnader. Enligt EU-kommissionen (European Commission 
2005) sjunker till och med efterfrågan på bilar till följd av registreringsskatter. När efterfrågan 
och nybilsförsäljningen sjunker minskar även utbytelsetakten på bilar och fordonsflottan blir 
således äldre.  En äldre fordonsflotta kan släppa ut mer koldioxid genom att bilarna är äldre 
och mindre energieffektiva. En yngre flotta kan förutom de lägre utsläppen även genom den 
ökade nybilsförsäljningen medföra positiva effekter för ekonomin (European Commission 
2005). 
 
Även om det registreringsskattesystem som utredningen presenterar skulle leda till att 
energieffektivare och fler alternativdrivna bilar skulle köpas kan en del av den effekten 
försvinna på grund av att fordonsflottan blir äldre. En risk med detta system om det utformas 
så att den genomsnittliga bilen blir dyrare är att försäljningen kan påverkas negativt och 
fordonsflottans förnyelsetakt kan saktas ner vilket ökar andelen fordon med större utsläpp 
(Alenius 2014).  

6.3.2.3 Erfarenheter från Frankrike 

Frankrike har sedan 2008 haft ett registreringsskattesystem likt det som FFF-utredningen 
föreslår. Det finns flera länder i Europa som använder registreringsskatter men inte på samma 
sätt som Frankrike där skatten ingår i ett bonus-malus-system som skall vara mer eller mindre 
intäktsneutralt (WSP 2013). Det finns säkerligen flera erfarenheter från införandet av det 
franska systemet som skulle kunna bli användbara vid ett eventuellt införande av ett bonus-
malus-system i Sverige. Exempelvis har det franska systemet inte varit intäktsneutralt och gått 
med stora förluster sedan det infördes (Alenius 2014). 
 
Utsläppsmässigt har systemet däremot varit framgångsrikt. Innan införandet minskade i snitt 
utsläppen från nya bilar i Frankrike med 1,5 g/km per år medan minskningen efter införandet 
har ökat till 3,9 g/km och år (WSP 2013). Däremot har försäljningen av laddbara bilar i 
Frankrike efter systemets införande inte varit speciellt hög. Under första halvan av 2013 låg 
försäljningen på samma nivå som i Sverige (Alenius 2014) trots att elbilar i det franska 
systemet kan få upp till 7500 euro i bonus (Laddaelbilen 2013) vilket är betydligt högre än 
den svenska supermiljöbilspremien. 
 
Det ska inte heller glömmas bort att det svenska fordonsskattebaserade systemet har varit 
väldigt framgångsrikt på senare år. Under perioden 2005-2012 har Sverige tillsammans med 
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Nederländerna sänkt utsläppen från nyregistrerade personbilar snabbast i hela Europa. I snitt 
minskade utsläppen från nyregistrerade Svenska bilar med 30 % under denna period (Alenius 
2014). Dock från en relativt hög nivå från att börja med (Konsumentverket 2012). 

6.4 Ny förmånsbeskattning av personbilar 
För att redovisa hur de förslagen för en förändrad förmånsbeskattning kan förändra 
förutsättningarna för valet av förmånsbil presenteras här nedan på samma sätt som för 
fordons- och registreringsskatten en uträkning för ett antal bilmodeller. De två förslagen som 
utredningen ger, ett som kan kombineras med en utvecklad fordonsskatt och ett som kan 
kombineras med införandet av en registreringsskatt, kommer att jämföras med dagens system 
utifrån det förmånsvärdet som de olika modellerna får. För det förslag som kan kombineras 
med registreringsskatten har även en förenklad uträkning gjorts för förmånsbeskattningen 
2019 då nedsättningen av förmånsvärdet för bilar som kan drivas med alternativa drivmedel 
inte längre är möjlig.  

Tabell 9 visar förmånsvärdet för förmånsbilar i dagens system samt i de två förslagen för hur 
den nya förmånsberäkningen kan ske. I samtliga fall är kostnaderna för och utsläppen från 
bilarna baserade på år 2013s modeller av varje fordon. 

Kolumnerna som visar förmånsvärdet för fordon ifall det förslaget för hur 
förmånsbeskattningen ska ske ifall registreringsskatten införs är baserade på det icke 
viktdifferentierade systemet. Under 2015 är det med detta system fortfarande möjligt för gas-, 
el och laddhybridbilar att sätta ned förmånsvärdet med 40 %, dock max 16 000 kronor, vilket 
resulterar i relativt låga förmånsvärden. År 2019 är det enligt utredningen inte längre möjligt 
att göra denna nedsättning utan beräkningen av förmånsvärdet baseras helt och hållet på 
bilens nybilspris (samt basbelopp och ränta) vilket påverkas av registreringsskatten och de 
eventuella tilläggspremierna. Dessa värden presenteras i den sista kolumnen. 

Uträkningen för förmånsvärdena år 2019 i det förslag som enligt utredningen kan kombineras 
registreringsskatten använder dagens pris och utsläpp från de utvalda modellerna. 
Brytpunkten för registreringsskatten uppgår dock år 2019 till 96 g/km och inte 120 g/km som 
är gränsen år 2015 och förmånsvärdet kommer därför att bli annorlunda år 2019. Priset på 
framför allt elbilar och laddhybrider har antagligen sjunkit fram till 2019 vilket skulle kunna 
påverka uträkningarna. Samtidigt är brytpunkten för bonus respektive malus satt betydligt 
lägre år 2019 vilket ger laddhybrid- och elbilar en betydligt mindre bonus. Den sista 
kolumnen visar alltså inte exakt vilka förmånsvärden dessa bilar kommer att ha 2019 utan 
tanken är istället att påvisa vilka effekter en avskaffning av nedsättningsmöjligheterna för 
alternativdrivna förmånsbilar kan få. 

Även i denna tabell visar tal inom parentes den relativa skillnaden i jämförelse med Volvo 
V70 T4. Det tål att upprepas att förmånsvärdet adderas till bruttolönen och därefter betalas 
inkomstskatt på både förmånsvärdet och lönen utan att förmånsvärdet betalas ut. För en 
person med en marginalskatt på 50 % uppgår därför kostnaden av förmånsbilen till hälften av 
beloppen i tabell 9 årligen. Ett lägre förmånsvärde ger alltså en lägre månatlig betalning på 
bilen. 
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Tabell 9. Förmånsvärdet för de utvalda modellerna med dagens förmånsberäkning, det 
koldioxiddifferentierade förmånsvärdet, med registreringsskattesystemet 2015 samt 2019 när 
nedsättningsmöjligheterna är borttagna. 

Fordonsmodell Dagens 
system 

Förslag 1: Med 
fordonsskatt 2015 

Förslag 2: Med 
registreringsskatt 
2015 

Förslag 2: Med 
registreringsskatt 
2019 

Volvo V70 T4 
(Bensin) 

40600 45966 62086 63677 

Volvo V70 D2 
(Diesel) 

44200 (3600) 43350 (-2616) 61258 (-828) 62819 (-858) 

VW Passat 
Ecofuel (Gas) 

26000 (-
14600) 

34524 (-11442) 38962 (-23124) 63296 (-381) 

VW Passat 
Multifuel (Etanol) 

39900 (-700) 37548 (-8418) 54962 (-7124) 56553 (-7124) 

Toyota Auris 
Hybrid 

32000 (-8600) 29226 (-16740) 41526 (-20560) 49114 (-14563) 

Volvo V60 
Laddhybrid 

41800 (1200) 37800 (-8166) 67915 (5829) 110935 (47258) 

Nissan Leaf (El) 21100 (-
19500) 

10230 (-35736) 27699(-34387) 61738 (-1939) 

Vid den koldioxiddifferentierade beräkningen av förmånsvärdet är el- , laddhybrid- , hybrid- 
och etanolbilarna de stora vinnarna medan gasbilens förmånsvärde stiger. Etanolbilen har 
fortfarande ett högre förmånsvärde än gasbilen men får en betydligt bättre ställning gentemot 
gasbilen i detta förslag. 

I förmånssystemet som kan införas tillsammans med registreringsskatten stiger 
förmånsvärdena avsevärt eftersom procentsatsen i prisdelen i beräkningen, vilken utgör den 
största delen av förmånsvärdet, stiger från 9 till 15 %. Med detta förslag får gasbilen ett 
betydligt lägre förmånsvärde i relation till de konventionella bilarna medan laddhybridens 
förmånsvärde i relation till dessa stiger. År 2019 när nedsättningsmöjligheterna är borttagna 
för laddbara bilar samt de bilar som kan köra på biodrivmedel får de ett förmånsvärde i paritet 
med det för konventionella bilar med undantag för den dyra laddhybriden. För billigare 
laddhybrider bör det inte finnas någon större skillnad. 

6.4.1 Vad innebär detta? 
Bilar som kan drivas med alternativa drivmedel har en stor marknad i förmånsbilarna. Detta 
gäller framför allt gasbilarna där nästan hälften av de registrerade gasbilarna under 2011 var 
förmånsbilar. Den andra halvan bestod huvudsakligen av tjänstebilar och privatpersoner stod 
för bara 0,8 % av inköpen (Kågeson & Jonsson 2012). Även laddbara bilar har en mycket 
svag marknad i privatpersonerna och över 85 % av dessa var i slutet av 2013 registrerade på 
juridiska personer (Trafikanalys 2014). Hur många av dessa som var förmånsbilar och inte 
tjänstebilar framgår inte av tillgänglig statistik. Även etanolbilar har en stark marknad i 
förmånsbilarna. 

Många företag har så kallade miljöpolicys för sina förmånsbilar som tvingar de anställda att 
välja en miljöbil (Alenius 2014). Detta bidrar säkerligen med den möjliga 
förmånsnedsättningen till att ett stort antal förmånsbilar kan drivas av alternativa drivmedel. 
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Skulle nedsättningsmöjligheterna försämras som de gör i systemet som föreslås kombineras 
med registreringsskatten är det möjligt att vissa personer väljer att äga bil privat istället 
(Alenius 2014). Det finns då en risk för att de väljer en konventionell bil med sämre 
klimatprestanda i frånvaro av miljöpolicys. 

7. Utvärdering av åtgärdspotentialerna 
I det här kapitlet kommer de målen för användningen av alternativa drivmedel i vägtrafiken 
som FFF-utredningen gör gällande måste uppfyllas för att nå det övergripande målet till 2030 
att utvärderas. För varje delmål kommer eventuella hinder för att kunna uppnå målet att 
redogöras för samt om och hur FFF-utredningen ger några åtgärdsförslag på hur dessa hinder 
kan övervinnas. För elektrifieringen kommer lätta fordon, distributionstrafiken och 
stadsbussar att hanteras var för sig. 

Målet på 20 TWh biodrivmedel i vägtrafiken till 2030 kommer att utvärderas utifrån varje 
enskilt biodrivmedel. Eftersom det råder en stor osäkerhet på den svenska 
biodrivmedelsmarknaden idag är det svårt att resonera kring exakt hur stora energimängder 
varje biodrivmedel kan bidra med till 2030. Ett mer övergripande resonemang kommer därför 
att föras kring hur biodrivmedlen kan förväntas uppfylla det uppsatta målet. 

7.1 Elektrifieringen av vägtrafiken 
FFF-utredningen sätter upp mål för elektrifieringen av fyra olika trafikslag, lätta fordon, 
distributionstrafik, bussar och fjärrtrafiken. Målet för elektrifieringen av fjärrtrafiken har som 
tidigare nämnt lämnats utanför detta examensarbete då det enligt utredningen krävs att 
motorvägarna på triangeln Stockholm-Göteborg-Malmö helt elektrifieras vilket inte har varit 
möjligt att utvärdera inom ramen för detta examensarbete. De tre andra trafikslagen kommer 
att utvärderas i tur och ordning. 

7.1.1 Elektrifiering av personbilar och lätta lastbilar 
I detta avsnitt kommer det uppsatta målet för elektrifieringen av lätta fordon, personbilar och 
lätta lastbilar, att utvärderas. En mer ingående utvärdering kommer att göras för personbilar 
medan elektrifieringen av de lätta lastbilarna kommer att göras mer överskådligt. Detta beror 
på att dessa två fordonstyper har liknande förutsättningar för att elektrifieras och det bedöms 
därför inte som nödvändigt att göra en lika ingående utvärdering av båda fordonstyper. För de 
lätta lastbilarna kommer därför ett mer övergripligt resonemang att göras. 

7.1.1.1 Elektrifiering av personbilarna 

För elektrifieringen av personbilar uppgår åtgärdspotentialen till 9-20 % vilket ger en 
medelpotential på ca 15 %. Alltså att eldrift ska stå för ca 15 % av körsträckan för personbilar 
och lätta lastbilar år 2030. För att undersöka vad som krävs för att nå upp till detta mål måste 
ett antal antaganden göras. 

Antalet bilar: 
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I slutet av 2013 fanns det ca 4,5 miljoner registrerade personbilar i Sverige varav ca tusen var 
elbilar och 1500 laddhybrider. Eldrift står därför för en försvinnande liten del av den svenska 
fordonsflottans körsträcka i dagsläget. 

Antalet personbilar har vuxit stadigt under en lång tid med en årlig tillväxt på ca 0,9 % 
(Trafikanalys 2014). Om denna trend fortsätter skulle det 2030 finnas ca 5,2 miljoner bilar på 
de svenska vägarna. Det finns flera olika prognoser för hur fordonsflottans storlek kommer att 
utvecklas i framtiden. Grahn och Hansson (2010) uppskattar i en rapport att det år 2030 kan 
finnas ca fem miljoner personbilar registrerade i Sverige. Samma prognos gör även Profu 
(2011) och Ecotraffic (2013). Detta antagande kommer därför att göras även här. 

Vilka bilar kan bidra till uppfyllandet av målet? 

Enbart elbilar och laddhybrider antas kunna bidra till att uppfylla målet. Som det redogjordes 
för i kapitel 4 bedöms det som orimligt att bränslecellsbilar introduceras i Sverige i en större 
utsträckning innan 2030 och de kommer därför inte antas kunna ge något betydande bidrag till 
måluppfyllandet. 

Rena elbilar har ingen förbränningsmotor och kan därför enbart drivas med el. Laddhybrider 
har emellertid både en el- och förbränningsmotor och ett antagande måste därför göras kring 
hur stor andel av körsträckan som el kan stå för.  

Andel eldrift för laddhybrider: 

FFF-utredningen antar i flera räkneexempel som görs i utredningen att eldrift kan förväntas 
stå för ca 50 % av den årliga körsträckan för laddhybrider. Åkerman (2012) konstaterar i en 
rapport skriven på uppdrag av Riksrevisionen att ett optimistiskt antagande som kan göras är 
att en laddhybrid kan köra ca 60 % av den årliga körsträckan på eldrift.  Kågeson (2006) drar 
enligt egen formulering en försiktig slutsats vid konstaterandet att eldrift bör kunna stå för 
åtminstone hälften av körsträckan på en genomsnittlig dag för en fordonsflotta som helt består 
av laddhybrider. I ett fältprov som Volvo tidigare gjorde med 2000 laddhybrider stod eldrift 
för ca 45-50 % av körsträckan (Karlström 2014). Vattenfall (2011) genomförde på ett 
liknande sätt som Volvo under 2009-2010 en undersökning där de lät en testflotta på 30 
laddhybrider brukas under ett år. Bilarna användes av familjer som bodde i radhus respektive 
villor och eldrift stod under projektet för ca 35 % av körsträckan för samtliga 30 laddhybrider. 
Räckvidden för laddhybrider har emellertid blivit aningen längre sedan dess och det är därför 
rimligt att en högre andel eldrift kan erhållas. I räkneexemplet här nedan kommer eldrift antas 
stå för 55 % av körsträckan för laddhybrider. 

Enligt samtliga prognoser för försäljningen av elfordon som tagits del av inom ramen för detta 
examensarbete kommer det att säljas betydligt fler laddhybrider än rena elbilar i framtiden. 
Hur fördelningen mellan dessa två kommer att se ut varierar däremot. I följande 
räkneexempel kommer de antaganden som FFF-utredningen redogör för att användas då dessa 
bör ha legat till grund för de uppsatta åtgärdspotentialerna. Enligt FFF-utredningen (sida 503) 
är en rimlig uppskattning att det kommer att finnas ca 20-30 000 elbilar i Sverige år 2025. 
Idag finns det ca 1000 elbilar i Sverige vilket enligt FFF-utredningens antagande skulle 
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medföra en genomsnittlig försäljning på ca 2-3000 elbilar/år. Enligt Magnus Karlström (2014) 
på svenskt hybridfordonscentrum kan försäljningen av laddbara bilar uppgå till ca 2-5 % av 
nybilsförsäljningen runt år 2020 vilket stämmer väl överrens med de gjorda antagandena för 
försäljningen av laddbara bilar.  

Hur försäljningen ser ut mellan 2025-2030 kommenteras inte i utredningen. Ett antagande 
måste därför göras för denna period. Ett rimligt antagande bör kunna vara att antalet elbilar 
fördubblas under perioden 2025-2030 på grund av att försäljningen av elbilar antagligen är 
högre än 2-3000 per år runt 2025. 60 000 elbilar år 2030 bör därför enligt det antagande som 
FFF-utredningen gör för 2025 vara rimligt. Eventuellt skulle antalet elbilar kunna vara högre 
än denna siffra. För att kompensera för detta görs antagandet att elbilar har samma årliga 
körsträcka som konventionella fordon. Under 2013 hade de elbilar som fanns i Sverige en 
över 25 % kortare körsträcka än den genomsnittliga för personbilar (Trafikanalys 2014). 
Körsträckan för de 60 000 elbilarna kommer att antas vara densamma som för konventionella 
bilar vilket motsvarar en körsträcka för ca 75 000 elbilar i verkligheten. 

Uträkning: 

Hur många laddhybrider krävs det då för att eldrift ska stå för 15 % av den årliga körsträckan 
för personbilar? Om 60 000 elbilar med en lika lång årlig körsträcka som den resterande 
personbilsflottan finns registrerade 2030 motsvarar detta eldrift på ca 1,2 % av körsträckan för 
hela fordonsparken. Laddhybriderna behöver alltså bidra med de sista 13,8 procenten. Om 
eldrift står för 55 % av den årliga körsträckan för laddhybrider krävs det ca 1 250 000 
laddhybrider för att uppnå målet, alltså en dryg fjärdedel av fordonsflottan. 

60 000 elbilar och 1 250 000 miljoner laddhybrider skulle enligt de antagandena gjorda ovan 
kunna vara en rimlig fördelning för att uppnå den uppsatta åtgärdspotentialen. Detta 
motsvarar alltså 1,2 respektive 25 % av fordonsflottan. En högre andel elbilar relativt 
laddhybrider skulle innebära att det krävdes färre laddbara fordon för att uppnå målet. 
Samtidigt har elbilar i dagsläget en ca 30 % kortare körsträcka årligen vilket skulle motsvara 
körning på 70 % av den årliga körsträckan för den genomsnittliga bilen att jämföra med 
antagandet om 55 % för laddhybriden. 

7.1.1.2 Vad säger prognoserna? 

Det finns flera prognoser för hur försäljningen av laddhybrider och elbilar kommer att 
utvecklas. Försäljningen kan självfallet variera från land till land beroende på vilka styrmedel 
som finns på plats samt vilken inställning invånarna har till elbilsägande. Samtidigt tar de 
flesta prognoserna hänsyn till de resurser fordonstillverkare förväntas lägga på utveckling av 
laddbara fordon samt hur batterikostnaderna kommer att minska och en rad andra faktorer 
som inte direkt behöver vara kopplade till eventuella styrmedel. Dessa prognoser kan därför 
ge bra indikationer på hur utvecklingen kommer att se ut framöver. Här nedan presenteras 
kort några prognoser för den framtida försäljningen av elbilar. 

Kampman m fl (2011) presenterar i en rapport gjord på uppdrag av EU-kommissionen två 
olika scenarier för den framtida försäljningen av laddhybrider, ett som de kallar det mest 
realistiska scenariot och ett mer optimistiskt. I det mest realistiska scenariot består 
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fordonsflottan år 2030 till 18 % av laddbara fordon. Det motsvarar med en fordonsflotta på 5 
miljoner personbilar 900 000 laddbara fordon, alltså något färre än vad som krävs för att nå 
upp till FFF-utredningens uppsatta mål vilket skulle kräva ca 1 300 000 laddbara personbilar. 
Även om samtliga av dessa 900 000 bilar var rena elbilar skulle inte det räcka för att nå upp 
till det uppsatta målet om de antas ha en körsträcka som är 75 % av den för resten av 
fordonsflottan. I det mer optimistiska scenariot förväntas laddbara personbilar stå för 33 % av 
fordonsflottan vilket motsvarar 1 650 000 fordon, alltså mer än tillräckligt för att nå upp till 
det uppsatta målet. 

Även Energimyndigheten (2009) har tagit fram prognoser för den framtida försäljningen av 
laddbara personbilar.  I de två olika scenarior som presenteras består personbilsflottan år 2030 
av 650 000 laddbara personbilar i mid-range-scenariot och 1 780 000 laddbara personbilar i 
high-range scenariot. High-range-scenariot antar att det finns en omfattande laddinfrastruktur 
i Sverige, inte bara i städer utan även i förorter och i vissa mindre orter. 

Kay m fl (2013) gör en sammanställning av en rad olika prognoser för den framtida 
försäljningen av laddbara personbilar. De olika prognoserna som presenteras uppvisar en stor 
variation. Genomsnittet av de presenterade prognoserna gör gällande att försäljningen av 
laddhybrider uppgår till 3 % 2020 och 22,5 % 2030. Om ett antagande görs att försäljningen 
utvecklas linjärt mellan dessa årtal och dagens fordonsflotta på 4,5 miljoner personbilar även 
växer linjärt till 5 miljoner år 2030 skulle detta resultera i en flotta på knappt 700 000 
laddhybrider år 2030. Prognoserna för försäljningen av elbilar, ca 3 % av nybilsförsäljningen 
2020 och ca 12,5 % år 2030, skulle med samma antaganden leda till att ca 300 000 elbilar 
finns på de svenska vägarna år 2030. Detta skulle nästan kunna räcka för att nå upp till det 
uppsatta målet i FFF-utredningen. 

ACEA, de europeiska biltillverkarnas branschorganisation, bedömer att försäljningen av 
laddbara fordon, både elbilar och laddhybrider, kommer att ligga på ungefär 2-8 % 2025 
(ACEA 2013). En nivå som inte är tillräcklig för att nå upp till FFF-utredningens mål om inte 
utvecklingen går väldigt fort 2025-2030. ACEA hade tidigare mer optimistiska prognoser 
men har till följd av ett antal anledningar skruvat ner dessa. En av de huvudsakliga orsakerna 
har varit att det ännu inte finns någon standard inom Europa för hur laddning av elfordon ska 
ske, både gällande strömstyrka och kontaktens utformning (ACEA 2013). ACEA har tidigare 
lämnat ett förslag till EU för en tänkbar standard men det bristande arbetet i att implementera 
denna har gjort att de nu tror på en försiktigare utveckling för försäljningen av laddbara 
personbilar än tidigare (ACEA 2013). 

Sammanfattningsvis bedömer prognoserna redogjorda för här ovan en aningen mer blygsam 
utveckling för försäljningen av laddbara personbilar än vad som krävs för att nå upp till det 
mål FFF-utredningen har presenterat. Med lite hjälp på vägen skulle däremot sannolikt 
utvecklingen i Sverige kunna gå snabbare än vad prognoserna säger och målet kunna nås. 

7.1.1.3 Utmaningar och föreslagna åtgärder av FFF-utredningen 

De främsta anledningarna till att elbilen inte ännu har introduceras på bred front i Sverige är 
som tidigare nämnt priset och den korta räckvidden. Dessa ”hinder” kommer med tiden att 
minska allt eftersom krympa parallellt med batteriutvecklingen men för att nå upp till de 
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uppsatta målen i FFF-utredningen måste elfordonsförsäljningen ta vid snarast och det kommer 
enligt Sköldberg m fl (2013) att krävas kraftiga styrmedel då en sådan omställning inte sker 
spontant. 

Det finansiella stödet till elbilar: 

Eftersom elfordon idag är betydligt dyrare än konventionella bilar och så även kommer att 
vara i en tid framöver kommer det att behövas statliga subventioner som skapar en marknad 
för elfordon. Supermiljöbilspremien är kanske det tydligaste exemplet på en sådan subvention 
idag tätt följt av det nedsatta förmånsvärdet för elbilar och laddhybrider. I Kapitel 6 
konstaterades det att den utvecklingen av fordonsskatten kombinerad med förhöjd 
supermiljöbilspremie som utredningen föreslår gav ett högre stöd till laddbara bilar i 
jämförelse med det registreringsskattesystem som förelogs som ett alternativ. Förslaget för 
den nya fordonsskatten skulle leda till att laddhybriden fick ca 8 000 mer i jämförelse med 
den dagens system samtidigt fick elbilen nästan 25 000 kronor mer. Detta finansiella stöd är 
allt jämt mindre än det som finns i flera andra länder i Europa (IEA 2013). I Norge är 
exempelvis flera elfordon till och med billigare än konventionella bilar (Figenbaum 2013). 
Om den höga ambitionsnivån som FFF-utredningen presenterar för elektrifieringen av 
personbilar ska kunna nås kan det även vara nödvändigt att de svenska styrmedlen åtminstone 
är lika generösa som andra länders. 

Enligt Magnus Karlström (2014) på Svenskt Hybridfordonscentrum är bonus-malus-systemet  
som FFF-utredningen presenterar ett bra förslag i den hänsynen att det är ett både långsiktigt 
och pålitligt styrmedel eftersom avsikten är att det ska vara inkomstneutralt. Enligt samma 
källa är kontinuiteten i styrmedel viktig för att en ”backlash” inte ska inträffa när eventuella 
subventioner tas bort. Bonus-malus-systemets främsta styrka är kanske inte hur pass generöst 
det är utan snarare att det är ett system som är långsiktigt pålitligt (Karlström 2014). 

Den utökade nedsättningen av förmånsvärdet för elfordon som utredningen föreslår bör även 
kunna bidra till att fler elfordon säljs i framtiden. Ca 85 % av de eldrivna personbilar som 
idag finns i Sverige är registrerade på juridiska personer vilket innebär att de antingen 
används som bruk- eller förmånsbilar (Trafikanalys 2014). Gustavsson m fl (2013) gör 
bedömningen att det även i framtiden är i dessa segment som efterfrågan på elfordon kommer 
att vara störst och i andra hand för privatpersoner. Eventuell förmånsnedsättning kan därför i 
hög grad påverka valet av elfordon på samma sätt som det har gjort för gasbilarna som har en 
mycket stark marknad i förmånsbilar på grund av den möjliga nedsättningen (Kågeson 2012). 
Allt jämt påverkar denna subvention inte det utbud av personbilar som företag väljer att 
erbjuda sina anställda. Den effekt som detta styrmedel kan få blir därför rimligtvis mer 
påtaglig när priset för elfordonen sjunker till den nivån att de i en högre utsträckning blir 
möjliga att välja som förmånsbilar.  

Mediabilden av elbilar och stöd till forskning och utveckling: 

I Norge, världens idag biltätaste land, har den positiva mediabilden och den lobbyverksamhet 
som funnits för elbilar i hög grad bidragit till den höga elbilsförsäljningen (Karlström 2014). 
Detta beror till viss del också på att det tidigare fanns en elbilstillverkare i Norge vid namn 
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Think. Den norska staten har sedan en tid tillbaka subventionerat och investerat stora summor 
pengar i utveckling av elbilar från exempelvis Think vilket har gjort att allmänhetens intresse 
för denna teknik har ökat (Karlström 2014). Gustavsson m fl (2013) och Sköldberg (2013) 
framhåller i enlighet med detta att investeringar i forskning och utveckling för eldrivna fordon 
är essentiellt för att produktionskostnader ska sjunka. Faktum är att det statliga stödet till 
forskning på elfordon i Sverige är litet internationellt sätt (IEA 2013). Karlström (2014) 
vidhåller att när det gäller elfordon är teknikdrivande styrmedel, vilka helt saknas i FFF-
utredningen, minst lika viktiga som styrmedel som subventionerar användning. En positiv 
bieffekt kan då som i det norska fallet även bli ett större intresse från allmänheten.  

7.1.1.5 Elektrifiering av lätta lastbilar 

FFF-utredningen sätter upp samma mål för elektrifieringen av lätta lastbilar som för 
personbilar, 15 % av den årliga körsträckan. Elektrifieringen av de lätta lastbilarna har idag 
faktiskt kommit längre än elektrifieringen av personbilarna. Av de ungefär 485 000 lätta 
lastbilarna som finns i Sverige idag är ungefär 500 eldrivna. Detta ger ett betydligt större 
bidrag av eldrift procentuellt sätt än för de eldrivna personbilarna. Utifrån dagens ståndpunkt 
bör de därför ha en minst lika bra möjlighet att nå upp till det uppsatta målet. Samtidigt är 
nästan samtliga av de eldrivna lastbilarna av modellen Reanult Kangoo ZE (Bilsweden 2014) 
vilken har en totalvikt på ungefär 2200 kilo (Renault 2014). Över 55 % av de lätta lastbilarna 
registrerade i Sverige har däremot en totaltvikt över 2500 kilo och för att elektrifieringen ska 
kunna nå 15 % av körsträckan måste antagligen eldrift även börja erbjudas i de tyngre 
segmenten av de lätta lastbilarna. 

Det bör emellertid finnas vissa skillnader i förutsättningarna för att elektrifiera personbilar 
och lätta lastbilar. Enligt en undersökning som Trafikanalys (2012) har gjort används lätta 
lastbilar huvudsakligen som firmabil för hantverkare och som servicefordon. Till skillnad från 
eldrivna personbilar som huvudsakligen rör sig mellan arbetet och hemmet där 
laddinfrastruktur kommer att kunna göras tillgänglig relativt enkelt rör sig servicefordon och 
firmabilar för hantverkare mellan olika arbetsplatser dagligen. Rörelsemönstret för lätta 
lastbilar är därför inte lika förutsägbart och parkering sker inte sällan i direkt anslutning till de 
olika arbetsplatserna som besöks i tjänsten. Den årliga körsträckan är också ca 50 % längre än 
för personbilar vilket gör tillgång till laddstolpar särskilt angeläget. Behovet för 
laddinfrastruktur för de lätta lastbilarna ser därför annorlunda ut. För att eldrift ska stå för en 
betydande del av körsträckan för de lätta lastbilarna till 2030 kommer det att behövas en 
större tillgång på offentliga laddstationer än för personbilar. 

7.1.2 Elektrifiering av stadsbussar 
Enligt de åtgärdspotentialer som FFF-utredningen gör gällande för stadsbussarna ska eldrift 
stå för ca 60 % av körsträckan. Stadsbussarna står enbart för en liten del av den svenska 
vägtrafikens energiförbrukning och utsläpp och en elektrifiering av detta trafikslag kanske 
inte bidrar till en radikal utsläppsminskning ur ett nationellt perspektiv men kan vara starkt 
bidragande till att göra städer mer attraktiva levnadsmiljöer genom mindre buller och utsläpp 
av partiklar. 
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7.1.2.1 Hur kan bussar elektrifieras? 

Bussar kan elektrifieras både genom att laddning av batterier precis som för personbilar eller 
genom direktöverföring av elektricitet genom hängande trådar.  

Laddbara bussar: 

Eldrivna bussar som inte använder direktöverföring av el har enbart testats på pilotnivå i 
Sverige på tre linjer i Göteborg, Stockholm och Umeå och finns inte tillgängliga för 
försäljning i dagsläget (Bussmagasinet 2012). Volvo utvecklade tekniken bakom bussarna i 
Stockholm och Göteborg medan umeåföretaget Hybricon har gjort om en vanligtvis 
dieseldriven Volvo 7700 till laddhybridutförande vilken används i Umeå. Enligt Volvo Group 
Headquarters (2013) genomgår laddhybridbussarna just nu en konceptverifieringsfas och om 
intresset finns i Sverige kan dessa börja säljas inom några år. Ett problem som emellertid 
skulle kunna senarelägga denna introduktion är att flera svenska städer redan har tagit ett 
beslut om vilket förnybart bränsle de ska satsa på i kollektivtrafiken vilket minskar 
marknaden för eldrivna bussar (Willkrans, 2014). 

Av de två svenska busstillverkarna, Volvo och Scania, är det enbart Volvo som har testat 
laddbara bussar i linjetrafik. Volvo har även sålt nästan 1000 helelektriska bussar till Kina 
vilket indikerar att även denna typ av buss kommer att finnas tillgänglig på marknaden inom 
en relativt snar framtid.  De senaste åren har även utvecklingen av hybridbussar gått snabbt 
framåt och i slutet av 2013 fanns det 42 hybridbussar registrerade i Sverige.  

Den laddhybridbussen som för tillfället testas på linje 60 i Göteborg laddas under ca 6 minuter 
vid ändstationen för att sedan kunna köra ungefär 7 kilometer av busslinjens sträcka på el 
(Nyteknik 2013). Enligt Volvo Group Headquarters (2013) är busslinjer i städer ofta kring en 
mil långa vilket gör eldrift möjlig på ungefär 70 % av körsträckan. 

Laddhybridbussarna skulle även kunna vara en god affär redan vid introduktionen på grund av 
att den höga årliga körsträckan ger en snabb återbetalning av merkostnaden för fordonet. 
Enligt Ny Teknik (2013) kommer merkostnaden för en laddhybridbuss när de introduceras på 
marknaden att vara ca 1 000 000 kronor.  Den årliga bränslebesparingen är däremot väldigt 
stor vilket enligt samma källa gör att återbetalningstiden är ca 5 år om inte kostnaden för 
laddinfrastrukturen räknas med. Kollektivtrafikbolagen kan idag ansöka om stöd från staten 
för investeringar i infrastruktur vilket skulle kunna tala för att kostnaden för laddstolparna 
faktiskt i alla fall delvis kan lämnas utanför kalkylen. Erhålls även en miljöbusspremie som 
FFF-utredningen föreslår ska införas kan återbetalningstiden förkortas ytterligare. Faktum är 
att återbetalningstiden för en laddhybridbuss om ingen hänsyn tas till kostnaden för 
infrastruktur kan vara kortare än för en hybridbuss (NyTeknik 2013). 

Direktöverföring av el till bussar: 

Bussar som drivs av direktöverförd el är en gammal teknik som tidigare även har utnyttjats i 
Sverige på ett flertal linjer. Enligt en undersökning Grontmij (2010) har gjort finns det ca 
350 trådbussystem och 40 000 trådbussar globalt sett. En fördel med trådbussar gentemot 
laddbara bussar är att även lastbilar skulle kunna utnyttja samma infrastruktur men detta är 
inget som enligt Grontmij (2010) idag förekommer. Trådbussar kan även förutom elmotorn 
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utrustas med ett batteri som kan laddas under den tiden bussen är kopplad mot den 
strömförsörjande tråden. Detta möjliggör att inte hela sträckorna behöver utrustas med 
infrastruktur då bussens batteri kan laddas under den tiden bussen är uppkopplad mot tråden 
och sedan använda den lagrade energin på resten av sträckan. En nackdel med trådbussarna är 
de höga infrastrukturkostnaderna. Kostnaden för infrastruktur uppgår enligt Grontmij (2010) 
till ungefär 10 miljoner kronor per kilometer vilket kan jämföras med SLs sammanlagda 
busslinjelängd på ca 10 000 kilometer. Driftskostnaden för trådbussar är visserligen lägre än 
för konventionella bussar men de kostar enligt Grontmij (2010) ca dubbelt så mycket vid 
inköp. 

7.1.2.1 Hur kan åtgärdspotentialen nås? 

För att eldrift ska stå för 60 % av stadsbussarnas körsträcka till 2030 måste försäljningen av 
laddhybrid- och helelektriska bussar snarast inledas. Som tidigare nämnt gör Volvo Group 
Headquarters (2013) bedömningen att laddhybridbussarnas kommersiella introduktion bara är 
några år bort om intresset finns i Sverige. Introduktionen av helelektriska bussar bör kunna 
ske relativt nära inpå detta.  

Enligt FFI (2011), ett samarbete mellan VINNOVA, Energimyndigheten, Trafikverket och 
bland annat Scania och Volvo, kommer trådbussar att finnas tillgängliga på den svenska 
marknaden kring 2028-2030. Att trådbussar kommer att ge ett betydelsefullt bidrag till 
stadsbussarnas elektrifiering redan till 2030 bör därför vara osannolikt. För 
kollektivtrafikbolagen finns det även enklare och billigare vägar att gå för att uppnå de hårda 
miljökrav som trafikhuvudmän ofta ställer på bussflottan. Förutom biogas- och etanolbussar 
som redan idag är vanliga fossilfria bussbränslen skulle även en laddhybridbuss som använder 
biodiesel på den sträckan som elen inte räcker till för vara fossilfri. Inom den närmaste tiden 
ligger dessa alternativ rimligtvis närmare till hands för kollektivtrafikbolagen då de uppfyller 
uppsatta miljökrav utan att kräva omfattande infrastrukturinvesteringar. 

Enligt åtgärdspotentialen för stadsbussarna ska eldrift stå för 60 % av körsträckan.  En 
laddhybridbuss kan som tidigare nämnt köra på el ca 70 % av linjens sträcka vilket innebär att 
den svenska stadsbussflottan skulle behöva bestå av 85 % laddhybridbussar för att nå upp till 
målet. Det bör emellertid betraktas som rimligt att det även finns ett antal helelektriska bussar 
på marknaden 2030. Hur fördelningen ser ut är svår att förutsäga eftersom ingen av dessa 
ännu finns tillgängliga för försäljning. Enligt Volvo Group Headquarters (2013) skulle en 
kostnadseffektiv fördelning ur ett samhällsperspektiv vara att det finns 60 % fler 
laddhybridbussar än rena elbussar. Detta antagande görs med hänvisning till att vissa längre 
bussträckor utanför stadskärnor inte är möjliga att köra med helelektriska bussar på grund av 
den begränsade räckvidden. Med detta antagande skulle stadsbussflottan kunna uppnå det 
uppsatta målet med ca 22 % helelektriska bussar samt ca 55 % laddhybridbussar om den 
årliga körsträckan antas vara lika lång. Bussflottan skulle alltså behöva bestå till över 75 % av 
laddbara bussar. 

Gjorda antaganden: 

Av de ca 14 000 bussar som finns i trafik i Sverige idag är ungefär 10 000 upphandlade av 
länstrafikbolagen (SBR 2013). Hur många av dessa som körs i stadstrafik och vad FFF-
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utredningen faktiskt definierar som en stadsbuss är inte helt klart. Detta spelar emellertid 
ingen roll för möjligheten att nå målet då det baseras på procent av körsträckan. Här nedan 
kommer antagandet göras att bussar i stadstrafik och i kollektivtrafik är en och samma sak. 

Enligt Svenska Bussbranschens Riksförbund (SBR 2013) är genomsnittsåldern för bussar i 
den upphandlade kollektivtrafiken ca 5,5 år medan hela den svenska bussflottans 
genomsnittsålder är 6,2 år.  Den unga genomsnittsåldern för bussarna i kollektivtrafik beror 
enligt SBR (2013) på de miljökraven som trafikhuvudmännen ställer på bussarna. Nya bussar 
kör däremot aningen längre än gamla och under 2013 stod bussar som är 5 år eller yngre för 
ca 53 % av den totalt körda sträckan (SBR 2013). Om antagandet görs att genomsnittsbussen i 
kollektivtrafiken är 5 och inte 5,5 år gammal för att kompensera för den aningen längre 
körsträckan kommer hälften av bussarna år 2030 att vara av årsmodell 2025 eller yngre och 
hälften äldre. 

Profu (2011) uppskattar att den svenska bussflottan kommer att växa från dagens ca 14000 
bussar till 15 000 år 2030. Om hela tillväxten antas ske för kollektivtrafik- och inte 
landsvägsbussarna uppgår de år 2030 till 11 000. Profus (2011) prognos stämmer väl överens 
med den årliga tillväxten på 0,4 % för bussflottan vilket innebär att den årliga försäljningen 
och avregistreringen för bussar kan antas fortsätta i samma takt. Dessa siffror gäller dock för 
hela bussflottan. De 10 000 kollektivtrafikbussarna står emellertid enbart för strax över 70 % 
av hela Sveriges bussflotta. Kollektivtrafikbussarnas andel av nybussförsäljningen bör 
emellertid vara högre än 70 % då förnyelsetakten är aningen högre än för hela bussflottan som 
tidigare nämnt. Om antagandet görs att kollektivtrafikbussarna står för 80 % av försäljningen 
och avregistreringarna för hela bussflottan kommer det varje år att säljas ca 1120 
kollektivtrafikbussar och avregistreras ca 1064 om tillväxten antas ske linjärt. 

Vidare görs antagandet att laddhybrid- och elbussarna finns tillgängliga för försäljning år 
2017. Volvo Group Headquarters (2013) använder formuleringen ”Den kommersiella 
introduktionen skulle kunna ligga bara några år framåt i tiden om intresset finns i Sverige” i 
en rapport skriven i juni år 2013. 3,5 år från denna tidpunkt bör kunna stämma ganska väl 
överrens med formuleringen ”några år”. 

Vilken försäljning av elbussar krävs för att nå målet? 

För att ge en bild av vilken försäljning av eldrivna bussar som krävs för att nå upp till det 
uppsatta målet kommer här en förenklad uträkning att göras. Som tidigare nämnt kommer 
hälften av kollektivtrafikbussflottan år 2030 att bestå av bussar av årsmodell 2025 eller nyare. 
Om de eldrivna bussarna, både laddhybrider och helelektriska, står för 100 % av försäljningen 
från och med år 2025 skulle alltså halva bussflottan utgöras av eldrivna bussar år 2030. 
Eftersom det enligt de gjorda antagandena krävs 77 % eldrivna bussar år 2030 behöver 
bussflottan i slutet av år 2024 bestå av 27 % eldrivna bussar, vilket motsvarar ungefär 3 000 
bussar. Under åren 2017-2024 kommer det att säljas ca 9000 bussar vilket innebär att de 
eldrivna bussarna skulle behöva stå för i genomsnitt 30 % av försäljningen under denna 
period. 
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Givet att både laddhybrid- och helektriska bussar blir tillgängliga för försäljning år 2017 
behöver de alltså stå för i genomsnitt 30 % av den totala försäljningen av stadsbussar under 
åren 2017-2024 och 100 % under 2025-2029 enligt de gjorda antagandena. Eftersom det med 
absolut största säkerhet kommer att säljas en hel del bussar drivna av framför allt biogas även 
efter 2025 då flera svenska kollektivtrafikbolag satsar på detta bränsle bör rimligtvis 
försäljningen av laddbara bussar övertiga 30 % under perioden 2017-2024 alternativt 
introduceras på marknaden tidigare än 2017. 

7.1.2.1 Vad talar för uppfyllandet av målet? 

Som tidigare nämnt ställer trafikhuvudmän ofta hårda miljökrav på de fordon och drivmedel 
som används i kollektivtrafiken vilket resulterar i att ekonomiska faktorer inte är lika viktiga 
som för privatpersoner eller kommersiella aktörer (Kågeson & Jonsson 2012). Detta gör 
tillsammans med de goda tekniska förutsättningarna potentialen för elektrifiering av 
stadsbussarna stor. 

Stadsbussarna är ett av de trafikslag som enligt Volvo Group Headquarters (2013) är mest 
lämpade för elektrifiering. Detta beror på; 

-‐ Repetitiva och förutsägbara körcykler som underlättar laddningen av fordonen 
-‐ Den höga variationen av effekten och de många inbromsningarna gör att 

hybridiseringen av fordonen kan utnyttjas i hög grad.  
-‐ Naturliga stopp som gör att kostnaderna för infrastrukturen kan hållas nere 
-‐ Lång årlig körsträcka som gör att merkostnader snabbt återbetalas. 

Som tidigare nämnt ser kostnadskalkylen för elektrifierade stadsbussar bra ut redan idag. 
Kalkylen som gjordes var visserligen förenklad och återbetalningstiden är kanske lite längre 
än den redovisade men kan med sjunkande batterikostnader förbättras. I jämförelse med 
exempelvis biogasbussar står sig laddhybridbussar mycket väl ekonomiskt. Västtrafik (2010) 
uppskattar att en biogasbuss är ca 2 kr/km dyrare i drift än en dieseldriven vilket motsvarar en 
ungefär 10 % högre kostnad. Eldrivna bussar skulle därför kunna bli konkurrenskraftiga med 
bussar drivna av biodrivmedel när de introduceras på marknaden. 

Även om kostnadskalkylen av någon orsak inte skulle bli så bra som redovisat behöver inte 
detta märkbart försämra förutsättningarna för eldrivna bussar eftersom trafikhuvudmän ofta 
värderar miljöaspekter över ekonomi. Detta understryks av den höga försäljningen av 
biogasbussar i Sverige. Under 2012 stod biogasbussar för nästan 20 % av försäljningen trots 
den betydligt högre merkostnaden i jämförelse med konventionella bussar (Troeng 2013). 
Detta visar vilken effekt trafikhuvudmännens krav kan ha samt att stadsbussarnas 
totalekonomi inte behöver vara en avgörande faktor för val av drivmedel. 

7.1.2.2 Vilka hinder finns? 

Även om de tekniska och politiska förutsättningarna för att nå upp till det uppsatta målet är 
goda finns laddhybrid- och helelektriska bussar inte ännu tillgängliga på marknaden. Som 
tidigare nämnt kommer dessa att finnas tillgängliga för försäljning inom några om intresset 
finns i Sverige. Det som skulle kunna begränsa intresset och marknaden för elektrifierade 
bussar är faktumet att flera kollektivtrafikbolag redan har bestämt sig för ett biodrivmedel de 
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ska satsa på (Willkrans 2014). Ett vanligt val är biogas som bland annat Skånetrafiken och 
Upplands Lokaltrafik (UL) har valt att satsa på. Skånetrafiken har satt upp målet att 
bussflottan år 2020 ska vara helt fossilfri och till 100 % bestå av biogasbussar (Skånetrafiken 
2012). På uppdrag av Skånetrafiken gjorde Hanander & Rosqvist (2011) en kostnadskalkyl av 
vad satsningen på biogas skulle kosta vilken uppskattades till 1,5-3,7 miljarder kronor. Även 
UL har gjort stora investeringar för att öka användningen av biogas och har bland annat stöttat 
byggnationen av en biogasanläggning i Enköping med ca 100 miljoner kronor (Skeri 2008). 

Satsningar som dessa finns det flera exempel på i Sverige och frågan är i vilken utsträckning 
dessa städer är redo att överge sina gjorda investeringar för att byta till eldrivna bussar. 
Närmare 2030 kommer det säkerligen att finnas utrymme för att bussar drivna av både el och 
biodrivmedel ska kunna användas men för att minska totalkostnaden av de gjorda 
investeringarna kommer rimligtvis biodrivmedlen att prioriteras. Satsningen på olika 
biodrivmedel kan därför leda till en försening av introduktionen av elbussarna vilket gör att 
försäljningen av dessa måste stiga ännu snabbare för att nå upp till målet år 2030. 

7.1.2.3 Hur kan hindren överkommas? 

Bussar som kan drivas med alternativa drivmedel får idag en betydligt lägre fordonsskatt än 
dieselbussar. En gas-, etanol- eller eldriven buss behöver enbart betala minimiskattenivån på 
984 kronor/år medan fordonsskatten för en dieseldriven stadsbuss beroende på totalvikt 
uppgår till ca 20 000 kronor per år (Skatteverket 2011). Detta bör förbättra kalkylen för 
alternativdrivna bussar påtagligt och FFF-utredningen föreslår även att en utredning  tillsätts 
för hur bussar som kan drivas av alternativa drivmedel ytterligare kan premieras. 

Det kan emellertid finnas anledning till ytterligare subventioner för eldrivna bussar på samma 
sätt som för de som kör på biodrivmedel. En biogasbuss behöver varken betala energiskatt, 
koldioxidskatt eller moms på bränslet som används. Eldrivna bussar bör inte ges mindre eller 
sämre subventioner än vad bussar drivna av biodrivmedel får. 

Enligt Volvo Group Headquarters (2013) finns det ett flertal möjliga åtgärder som skulle 
kunna påskynda introduktionen av eldriva bussar i Sverige, exempelvis; 

-‐ Stöd för forskning och utveckling av eldrivna bussar 
-‐ Stöd till demonstration och implementering av eldrivna bussar 
-‐ Stöd till utbyggnad av infrastruktur för eldrivna bussar 

Av dessa förslag bemöter FFF-utredningen delvis punkt två genom att som nämnt ovan 
föreslå att vidare utredning bör ske för hur bussar drivna på alternativa drivmedel kan 
premieras. Stöd till infrastruktur kan som FFF-utredningen påtalar redan idag ges ut av staten. 
Det krävs därför inga ändringar i lagen eller vidare utredning utan enbart att medel avsätts för 
detta. 

7.1.3 Elektrifiering av distributionslastbilar 
Åtgärdspotentialen för elektrifiering av distributionslastbilar är enligt FFF-utredningen 
densamma som för stadsbussar, alltså 60 %. Distributionstrafik utgörs av leveranser av varor 
till en eller flera kunder inom ett begränsat geografiskt område (Regionplane- och 
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trafikkontoret 2008). Distributionstrafiken i Sverige idag utförs nästan uteslutande av tunga 
lastbilar medan lätta lastbilar ofta fyller andra funktioner i samhället. Vad som skiljer en lätt 
lastbil från en tung är totalvikten som övertiger 3,5 ton för en tung lastbil. Att elektrifiera 
distributionstrafiken handlar med andra ord om att elektrifiera tunga lastbilar. 

7.1.3.1Hur kan distributionstrafiken elektrifieras? 

Det finns idag inga registrerade eldrivna tunga lastbilar i Sverige och ingen av de större 
lastbilstillverkarna har idag någon eldriven modell till försäljning (Karlström 2014). Det finns 
emellertid ett fåtal nischföretag som har börjat sälja elektrifierade tunga lastbilar men med en 
förhållandevis låg tjänstevikt. Ett exempel är Smith Electric Vehicles som erbjuder olika 
modeller av helt eldrivna lastbilar med en totalvikt upp till 12 ton (Laddaelbilen 2013a). De 
flesta tunga lastbilarna inklusive de i distributionstrafik har däremot en totalvikt över 12 ton 
(SOU 2013:84 2013). 

Inom ramen för detta arbete har ingen forskning eller utveckling från lastbilstillverkarnas sida 
på tyngre eldriva lastbilar hittats med undantag för forskning som görs på trådlastbilar. Även 
om det inte råder några tvivel om att det så småningom kommer att finnas tyngre laddhybrid- 
och helelektriska tunga lastbilar ligger marknadsintroduktionen längre bort än för stadsbussar. 
Laddbara tyngre lastbilar kommer antagligen inte att introduceras på marknaden innan 2020 
och därefter är det möjligt att dessa fordon kan stå för några procent av försäljningen 
(Karlström 2014). Den uppsatta åtgärdspotentialen bör därför betraktas som betydligt svårare 
att nå än för stadsbussarna. 

Eftersom underlagsmaterialet på eldrivna tunga lastbilar är tunt kommer det här nedan endast 
att redogöras för ett antal av de hinder som finns för att elektrifiera distributionstrafiken.  

Vikt/lastkapacitet: 

Inom ramen för detta examensarbete har enbart ett fåtal testförsök på tyngre elektrifierade 
lastbilar hittats. Ett sådant har Renault genomfört i Lyon i Frankrike med en lastbil som testats 
i närdistribution av matvaror (Miljöfordonsyd 2014). För att kunna elektrifiera ett så pass 
tungt fordon och ge det en tillräckligt lång räckvidd krävs en stor batterikapacitet vilket gör att 
batteriernas vikt blir hög. I den lastbilen som Renault testade i Lyon uppgick vikten för 
batterierna till över 2 ton vilket gjorde att lastkapaciteten tvingades sänkas och enbart uppgick 
till 5,5 ton. Jämförelsevis kan det nämnas att den hybriddistributionslastbil som Volvo idag 
säljer har en lastkapacitet på 13-23 ton (Volvo Trucks 2013). Används ett lättare batteri 
kommer räckvidden att förbättras och en avvägning mellan lastkapacitet och räckvidd 
kommer därför att behöva ägnas eftertanke. 

Laddning: 

De förutsättningar som gjorde busstrafiken lämplig att elektrifiera och som redogjordes för 
tidigare var; 

-‐ Repetitiva och förutsägbara körcyklerna som underlättar laddningen av fordonen 
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-‐ Den höga variationen av effekten och de många inbromsningarna gör att 
hybridiseringen av fordonen kan utnyttjas i hög grad.  

-‐ Naturliga stopp som gör att kostnaderna för infrastrukturen kan hållas nere 
-‐ Lång årlig körsträcka som gör att merkostnader snabbt återbetalas. 

(Volvo Group Headquarters 2013). 

Distributionslastbilar har till skillnad från bussar inte fasta linjer vilket gör laddningen mer 
komplicerad. En distributionslastbil skulle kunna laddas under natten och på lunchen vilket 
skulle kunna räcka för att täcka en daglig körsträcka för en distributionslastbil som rör sig 
inne i en stadskärna. För lastbilar som rör sig i mindre täta orter med en längre daglig 
körsträcka skulle laddning även behövas vid lastkajerna eller andra eventuella stopp. De 
laddhybridbussar som hittills har testats i Sverige har laddats i 5-10 minuter på ändstationerna 
mellan bussturerna för att sedan kunna köra på el upp till 7 kilometer (Ny Teknik 2013). Om 
en lastbil utrustades med samma batterikapacitet skulle chauffören vara tvungen att vänta vid 
lastkajen under det att laddningen sker vilket skulle försämra transporteffektiviteten och 
lönsamheten för chauffören avsevärt.  

Punkt tre ovan gör gällande att de naturliga stoppen för bussarna gör att 
infrastrukturkostnaderna kan hållas nere genom att flera bussar kan utnyttja en och samma 
infrastruktur för att laddas. Detta är nödvändigt då kostnaden för en sådan laddanordning är ca 
1 miljon kronor (Ny Teknik 2013). Infrastruktur för snabbladdning är dyr och det finns en risk 
för att det blir en förlustaffär att utrusta en lastkaj som enbart besöks av ett fåtal lastbilar per 
dag med en snabbladdare (Karlström 2014). Även om statligt stöd skulle kunna erhållas är det 
inte ett särskilt kostnadseffektivt sätt att minska koldioxidutsläppen på med tanke på den låga 
nyttjandegraden av infrastrukturen. 

Hybridisering: 

Distributionslastbilar har i likhet med stadsbussar goda förutsättningar för att hybridiseras 
(Karlström 2014). Detta beror delvis på den långa årliga körsträckan och delvis på att stora 
energimängder kan återvinnas för tyngre fordon. Flera lastbilstillverkare erbjuder därför idag 
tyngre lastbilar i hybridutförande. Av de svenska lastbilstillverkarna säljer Volvo idag en av 
deras lastbilsmodeller i hybridutförande medan Scania inte ännu har lanserat några 
hybridiserade modeller. Hybridlastbilar har relativt nyligen lanserats på marknaden och denna 
teknik är i dagsläget en högre prioritering för många lastbilstillverkare (Karlström 2014). 

Ekonomi: 

Köp av lastbilar är inte i lika stor utsträckning som för bussar politiska inköp och miljökraven 
är därmed inte lika stränga (Kågeson & Jonsson 2012). Ekonomiska aspekter är därför 
viktigare vid inköp av lastbilar. Vissa större åkerier skulle eventuellt kunna dra nytta av en 
”miljöimage” genom att köpa miljölastbilbar men under 2011 var ca 50 % av åkerierna 
emellertid enbilsåkerier (Sveriges Åkeriföretag 2013) vilka antagligen inte skulle ha lika 
mycket nytta och tillgängliga medel för att köpa en miljölastbil med en högre totalkostnad. 
Lastbilsoperatörer har enligt Kay & Hill (2012) ofta en skeptisk inställning till ny teknik 
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vilket enligt författarna kan bero på de små marginalerna i transportbranschen. De små 
marginalerna gör även att viljan minskar för att göra större investeringar även om 
återbetalningstiden är acceptabel (Kay & Hill 2012). Detta skulle kunna försvåra 
introduktionen av lastbilar som kan drivas på alternativa drivmedel då de ofta vid inköp är 
betydligt dyrare än konventionella diesellastbilar. 

Kay & Hill (2012) konstaterar även att det bland lastbilsoperatörer finns en misstro mot de 
fakta om bränslebesparing och återbetalningstider som fordonstillverkarna tillhandahåller. 
Lastbilsoperatörerna lägger även en stor vikt vid pålitlighet vilket enligt samma rapport gör att 
nya bränslen ofta betraktas som för riskabla. Bidrar gör även den brist på kunskap kring 
andrahandsmarknaden för lastbilar som kan köra på alternativa drivmedel samt att nya 
teknologier ofta är tyngre (ellastbilar) eller tar större plats (biogas- eller etanollastbilar) vilket 
försämrar lastkapaciteten och således eventuellt ersättningen för den utförda transporten 
(ibid.). 

Exempelvis kostar en hybridlastbil idag ca 750 000 kronor mer än en dieseldriven och den 
totala merkostnaden efter 7 år7 med en årlig körsträcka på 4500 mil och en bränslebesparing 
på ca 15-20 % på grund av hybridiseringen uppgår till ca 500 000 kronor (SOU 2013:84 
2013). Även med den föreslagna miljölastbilspremien på 250 000 kronor kvarstår en 
merkostnad på 250 000 kronor efter kalkylperioden. Innan laddbara tunga lastbilar finns 
tillgängliga för försäljning kommer antagligen hybridlastbilarna att behöva bli en bättre affär 
och nå högre försäljningssiffror för att bana väg för teknikutvecklingen. Samtidigt är det som 
tidigare nämnt inte omöjligt att återbetalningstiden för en laddbar buss faktiskt är kortare än 
för en hybridbuss vilket om samma princip skulle gälla för lastbilar kan förbättra incitamenten 
för elektrifiering. 

7.2 Biodrivmedel i vägtrafiken. 
Enligt FFF-utredningen kommer det att krävas minst 20 TWh biodrivmedel i vägtrafiken för 
att målet om en 80-procentig reduktion av växthusgasutsläppen från vägtrafiken ska vara 
möjlig att nå. Dessa 20 TWh ska enligt FFF-utredning i huvudsak vara inhemskt producerade 
men hur energimängden ska fördelas mellan trafikslagen och vilka biodrivmedel som 
förväntas bidra med vilka mängder framgår inte av utredningen. I kapitel 13 där utredningen 
sammanfattar bedömningen av de uppsatta potentialerna konstateras det däremot att en möjlig 
fördelning skulle kunna vara 3 TWh etanol, 4-5 TWh biodiesel och 12-13 TWh biogas och 
DME. Jämförelsevis kan det nämnas att användningen av fossila drivmedel år 2030 inte får 
överstiga 15 TWh för att det övergripande målet ska kunna nås. 

Det är inte lika lätt att för biodrivmedel på samma sätt som för elektrifieringen av vägtrafiken 
dra några slutsatser om hur stora mängder eller många fordon som behövs för att nå upp till 
den uppsatta potentialen. Det finns som det har redogjorts för i detta examensarbete en mängd 
olika biodrivmedel och förutsättningarna för både produktion och användning är idag mycket 
osäkra. I detta avsnitt kommer därför inte en lika matematisk ansats som i 7.1 att göras. Där 

                                                
7 En rimlig kalkylperiod för en distributionslastbil (KNEG 2013). 
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det är möjligt kommer det att resoneras kring vilka mängder av olika biodrivmedel som skulle 
kunna vara rimliga att framställa inhemskt och använda till 2030. 

7.2.1 Ledtider för framställning av biodrivmedel 
De anläggningar för produktion av andra generationens biodrivmedel som idag planeras i 
Sverige är baserade på ny teknik och vissa av anläggningarna är de första av sitt slag. Den 
processen som måste föregå byggnationen av en anläggning kan därför vara lång då tekniken 
ofta först och främst måste verifieras i en pilot- eller demonstrationsanläggning innan en 
kommersiell anläggning kan byggas. Det administrativa arbetet som krävs för att få bygga en 
anläggning av den storleken som en kommersiell anläggning behöver vara tar även tid. Den 
totala tiden från att planeringen påbörjas till att en kommersiell anläggning är i drift kan 
därför vara upp till 10 år (Värmlandsmetanol 2014). Detta förutsätter dock att det är en mer 
eller mindre helt oprövad teknik som används (Möller 2014). 

Denna siffra kan bekräftas av flera av de projekt som idag finns i Sverige. Bio2G, EONs 
planerade förgasningsanläggning, har exempelvis genomgått förstudie, konceptstudie, 
teknikval, lokaliseringsstudie och förprojektering under åren 2007-2012. EON hade för avsikt 
att lämna in en tillståndsansökan för byggnation under 2012 men valde att skjuta upp detta på 
grund av att de ekonomiska förutsättningarna inte betraktades som tillräcklig gynnsamma 
(Möller 2014). Skulle EON idag ta beslut att bygga anläggningen skulle den kunna vara i drift 
om ca 4-5 år (Möller 2014). 

Ett annat exempel på dessa ledtider är den planerade metanolfabriken i Hagfors som 
Värmlandsmetanol planerar att bygga.  Enligt Björn Gillberg (2014), VD på 
Värmlandsmetanol, har det tagit sju år att genomföra förarbetet och givet att beslut om 
byggnation tas idag kan anläggningen vara i drift om ca 3 år. Värmlandsmetanol har valt att 
inte bygga någon pilot- eller demonstrationsanläggning vilket indikerar att dessa ledtider 
krävs oavsett vilken väg som tas. 

Ledtider på 10 år kan därför vara att vänta för flera nya projekt om de baseras på helt ny 
teknik. Denna siffra stämmer emellertid inte om exempelvis EON eller Värmlandsmetanol 
skulle bestämma sig för att bygga ytterligare en anläggning efter den första då mycket av det 
tidskrävande tekniska arbetet redan är gjort. Björn Fredriksson Möller (2014) på EON 
uppskattar grovt att planering, förberedelse av tillståndsansökan och eventuell revidering av 
teknikval för en andra anläggning skulle ta ca 2-3 år. Om byggnationstiden skulle förkortas 
något skulle därför ledtiden eventuellt kunna halveras till ungefär 5 år för en andra 
anläggning. 

7.2.2 Utsikter för biodrivmedel i vägtrafiken 
Som det redogjordes för i kapitel 4 uppfattar de flesta företag som idag planerar att bygga 
anläggningar som ska producera andra generationens biodrivmedel inte förutsättningarna som 
tillräckligt gynnsamma. Det styrmedel som flera biodrivmedelsproducenter har efterlyst, en 
höjning av koldioxidskatten, är däremot inget FFF-utredningen eller regeringen har givit 
några indikationer på att de är intresserade av. För att användningen av biodrivmedel ska öka 
är det viktigt att de planerade anläggningarna byggs eftersom produktionskostnaden för 
biodrivmedel sjunker allt eftersom en anläggning är i drift och erfarenheter kan förvärvas 
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(Jönsson 2014, Möller 2014). Desto tidigare en anläggning tas i drift desto tidigare kommer 
priset på det producerade biodrivmedlet att sjunka och bli konkurrenskraftigt med fossila 
drivmedel. 

7.2.2.1 Skattebefrielsens och kvotpliktens vara eller ickevara 

Det viktigaste styrmedlet för biodrivmedelsanvändningen i Sverige idag är energi- och 
koldioxidskattebefrielsen. Eftersom skattebefrielsen enligt Riksrevisionen (2011) troligen inte 
kan förlängas efter 2020 samtidigt som mycket pekar på att koldioxidskattebefrielsen även 
fortsättningsvis kommer att betraktas som ett statsstöd föreslår Riksrevisionen (2011) att 
andra styrmedel utvecklas. Kvotplikten är ett exempel på ett sådant styrmedel men det visade 
sig att det inte var möjligt att kombinera kvotplikten med koldioxidskattebefrielsen eftersom 
det bryter mot EUs statsstödsregler. Efter 2020 bör dock en kvotplikt kunna införas men de 
omfattade biodrivmedlen måste beläggas med både energi- och koldioxidskatt. Detta 
styrmedel kommer däremot inte att vara tillräckligt för att nya anläggningar ska byggas och 
utredningen föreslår därför att en prispremiemodell ska införas. Den prispremiemodell som 
FFF-utredningen föreslog har däremot blivit vida kritiserad och bryter enligt 
Finansdepartementet, Energimyndigheten och Konsumentverket mot EUs statsstödsregler 
vilket kan innebära att en lång vidare utredning kan behövas innan ett sådant styrmedel kan 
implementeras. Samtidigt kan premien som det konstaterades i kapitel 6 antagligen inte bli så 
hög som FFF-utredningen gör gällande 

I dagsläget begränsar EUs lagar och regler introduktionen av andra generationens 
biodrivmedel i Sverige. Det finns däremot en ljusning i de nya miljöstödsriktlinjerna och i det 
förslaget för ett förändrat förnybartdirektiv som i hög utsträckning begränsar medlemsstaters 
möjlighet att ge ekonomiskt stöd till grödbaserade biodrivmedel. Exempelvis kommer 
biodrivmedel baserade på grödor enligt de nya miljöstödsriktlinjerna inte att kunna erhålla 
något statligt stöd efter 2020, varken investeringsstöd eller skattebefrielse (Wallentin 2014). 
Detta öppnar enligt Lars Fritz (2014) på NBE Sweden upp marknaden för andra generationens 
biodrivmedel. I dagsläget verkar det däremot som att inga biodrivmedel oavsett 
generationstillhörighet efter 2020 kommer att kunna åtnjuta skattebefrielse enligt 
Riksrevisionen (2011). Om det mot förmodan blir möjligt att ge andra generationens 
biodrivmedel skattebefrielse även efter 2020 kommer alltså beskattningen att skilja beroende 
på generationstillhörighet. Första generationens biodrivmedel skulle i detta fall helt försvinna 
från marknaden om inte en kvotplikt eller ett liknande styrmedel införs (Andersson 2014). 
Andra generationens biodrivmedel kan däremot inte ingå i en kvotplikt om 
koldioxidskattebefrielsen fortsättningsvis betraktas som ett statsstöd. Det råder alltså en stor 
osäkerhet kring den framtida beskattningen och de framtida styrmedlen för biodrivmedel. 

7.2.2 Etanol i den svenska vägtrafiken 
Ungefär hälften av den etanol som idag förbrukas i vägtrafiken låginblandas i bensin medan 
den andra halvan utgörs av E85 som används i så kallade flexifuelbilar och ED95 som framför 
allt bussar men även vissa lastbilar använder. 

Etanolen som används i Sverige idag är nästan uteslutande av första generationen. Enligt Kjell 
Andersson (2014) på Svebio kommer EUs nya miljöstödsriktlinjer att leda till att 
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investeringar i första generationens biodrivmedelsanläggningar nu kommer att avstanna. 
Energimyndigheten gör även bedömningen att det förslag för en revidering av 
förnybartdirektivet som också minskar möjligheterna för att subventionera grödbaserade 
biodrivmedel kan ha skadat investeringsviljan i branschen även om det inte röstas igenom 
(Energimyndigheten 2013a). Mycket pekar därför på att dagens produktionskapacitet för 
grödbaserad etanol i Sverige på 1,4 TWh inte kommer att utökas. 

Det finns däremot i dagsläget två planerade cellulosaetanolsanläggningar i Sverige, en i 
Karlskrona och en i Sveg. Projektledarna till de båda anläggningarna uppfattar däremot inte 
dagens ekonomiska förutsättningar som tillräckligt goda för att gå vidare med projekten (Fritz 
2014, Runesson 2014). Detta beror på den osäkerheten som idag råder kring den framtida 
beskattningen av biodrivmedel. Den ena anläggningen har även planerat att till en början 
använda spannmål som råvara och en eventuell revidering av teknikvalet skulle kunna 
fördröja driftstarten. Enligt Fritz (2014) och Runesson (2014) tar det ca 3 år att bygga dessa 
anläggningar från det att beslut tas. Med hänsyn tagen till den politiska osäkerheten gällande 
kvotplikt och framtida beskattning är det osäkert om dessa anläggningar kommer att kunna 
vara i drift till 2020. Att användningen av E85 och låginblandad etanol även minskar år för år, 
vilket kommer att redogöras för i 7.2.2.1 och 7.2.2.2, förbättrar säkerligen inte 
förutsättningarna för dessa projekt. 

7.2.2.1 Låginblandning av etanol 

Låginblandning av biodrivmedel i fossila drivmedel är enligt många ett mycket effektivt sätt 
att snabbt öka användningen av biodrivmedel i vägtrafiken. Enligt SPBI (2011), Sveriges 
Petroleum- och Biodrivmedelsinstitut, är låginblandning det mest kostnadseffektiva och 
flexibla tillvägagångssättet för att öka användning av biodrivmedel i vägtrafiken. Detta beror 
på att när biodrivmedel låginblandas i fossila drivmedel kan de användas i dagens 
fordonsflotta.  Eftersom fordonsflottans förnyelse tar tid kan denna metod öka användningen 
av biodrivmedel betydligt snabbare än om enbart biodrivmedel som kräver speciella fordon 
används. Alla biodrivmedel kan emellertid inte blandas in i alla fossila drivmedel. I bensin 
inblandas vanligtvis metanol, etanol, ETBE (etyl-tert-butyleter) och i diesel FAME och HVO. 

Hur hög kan låginblandningen av etanol i bensin bli? 

Det är sedan 2009 tillåtet att låginblanda 10 volymprocent etanol i bensin enligt EUs 
bränslekvalitetsdirektiv. EU-kommissionen presenterade under 2012 ett förslag till 
förändringar av bränslekvalitetsdirektivet men utan rekommendationer på förändrade nivåer 
för låginblandning (European Comission 2012). Dagens nivåer ser därför ut att ligga kvar i en 
överskådlig framtid. I Sverige förekommer vanligtvis inte högre inblandningar än 5 % etanol i 
bensin i och med att en inblandning över denna nivå medför en högre beskattning av etanolen 
(Energimyndigheten 2014). Om den beskattning som idag råder för låginblandning i bensin 
förändras skulle däremot drivmedelsleverantörerna kunna höja inblandningen upp till 
maximalt 10 %, såkallad E10. Detta kan emellertid inte genomföras över en natt då 
drivmedelsleverantörerna behöver anpassa cisterner och annan utrustning till det nya bränslet 
(Norén 2014). 
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E10 måste enligt EU klart och tydligt märkas så att konsumenten kan se att den faktiskt tankar 
bensin innehållande 10 % etanol (European Comission 2012). Detta är nödvändigt då alla 
bilar inte kan köra på en högre inblandning än 5 % etanol i bensin. Enligt Anders Norén 
(2014) på BILSweden, den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av 
personbilar, lastbilar och bussar, klarar ca 87 % av de bensindrivna personbilarna i Sverige av 
att köra på E10. Introduktionen av E10 måste däremot genomföras med eftertanke. När E10 
introducerades i Tyskland och Finland valde många konsumenter istället E5 eller ren bensin 
trots att dessa alternativ var väsentligt dyrare (SPBI 2011). 

DN rapporterade i mars 2012 om att det i Tyskland till och med gick så långt att det krävdes 
ett toppmöte mellan politiker, fordonsindustrin och representanter från oljeindustrin för att 
lösa problemen som uppstod till följd av introduktionen av E10 (Lewenhagen 2012). 
Anledningen var att tyska bilister var osäkra på om deras fordon klarade av det nya bränslet. 
Rykten spreds om att E10 kunde skada bilarna och många valde därför inte att tanka E10 
vilket ledde till ett enormt överskott av etanol för drivmedelsleverantörerna. Liknande 
erfarenheter finns även från implementeringen av E10 i Finland (SPBI 2011). I Tyskland 
kunde drivmedelsleverantörerna och fordonstillverkarna enas om att listor på vilka fordon 
som klarade E10 skulle finnas på tankstationerna samt att fordonsindustrin lovade att ersätta 
eventuella skador på bilar som skulle klara bränslet men ändå gick sönder (Lewenhagen 
2012). 

Vilket bidrag kan låginblandad etanol ge till 2030? 

Sedan en tid tillbaka har användningen av bensin i den svenska vägtrafiken minskat. Mellan 
2005 och 2013 minskade användningen av bensin med över 15 TWh vilket motsvarar över 30 
% (Energimyndigheten 2014). Under samma period har användningen av diesel och 
biodrivmedel ökat med ungefär samma energimängd. Allt eftersom användningen av bensin 
sjunker minskar även de volymer etanol som kan låginblandas på grund av den begränsningen 
på 10 volymprocent som finns i bränslekvalitetsdirektivet. Figur 4 visar hur användningen av 
bensin och låginblandad etanol har sjunkit i Sverige sedan 2005. 
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Figur 4. Användningen av bensin och lågiblandad etanol i vägtrafiken. Källa: 
Energimyndigheten 2014. 

I trafikverkets underlag till Färdplan 2050 konstateras det att de 15 TWh fossila drivmedel 
som vägtrafiken maximalt kan förbruka år 2030 för att kunna kallas fossilfri (även om den 
teoretiskt sätt inte är det), alltså samma mål som FFF-utredningen har, skulle kunna bestå av 
10 TWh diesel och 5 TWh bensin (Trafikverket 2012). Om bränslekvalitetsdirektivet inte 
revideras och tillåter en högre inblandning av etanol i bensin till dess kommer låginblandad 
etanol maximalt att kunna stå för 0,5 TWh. 

7.2.2.2 E85 och flexifuelbilar 

E85 består till 85 % av etanol och 15 % av bensin. Bränslet används uteslutande i så kallade 
flexifuelbilar som även kan köra på ren bensin. Användningen av E85 i den svenska 
vägtrafiken steg hastigt fram till 2008 varefter utvecklingen har varit mer blygsam och sedan 
2011 har till och med användningen minskat. Figur 5 redovisar hur användningen av E85 i 
vägtrafiken, och även ED95 eftersom ingen separat redovisning har funnits för dessa 
drivmedel, har utvecklats under perioden 2005-2013. I figuren presenteras även hur 
försäljningen av flexifuelbilar har utvecklats under samma period. 

 

Figur 5. Vägtrafikens förbrukning av etanol i E85 och ED95 samt antal flexifuelbilar i trafik. 
Källa: Energimyndigheten 2014, Trafikanalys 2014. 

Om den kurvan som representerar förbrukningen av E85 och ED95 i figur 5 enbart hade 
representerat E85 skulle minskningen på de senaste åren varit ännu större. Användningen av 
ED95 har vuxit stadigt sedan bränslet introducerades på marknaden och det gör att den 
nedåtgående trenden för E85 inte lika tydligt visas i figuren. Att trenden för E85 pekar nedåt 
kan eftersom antalet flexifuelbilar fortfarande ökar även om utvecklingen har stagnerat enbart 
förklaras av att ägare till dessa fordon i högre utsträckning än tidigare väljer att fylla tanken 
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med bensin istället för E85. Detta trots att priset för E85 är ungefär 8 % lägre än för bensin 
sett till energiinnehåll (SPBI 2014). Samtidigt minskar utsläppen vid körning på E85 med ca 
39 % i jämförelse med bensin (Konsumentverket 2012). Den minskade användningen av E85 
måste därför bero på andra orsaker än ekonomiska eller miljömässiga. 

Vad beror utvecklingen på och vad kan göras? 

Enligt Svensson & Lindström (2013) kan stagneringen av försäljningen av flexifuelbilar 
delvis förklaras av att den möjliga nedsättningen av förmånsvärdet för dessa bilar minskade 
under 2009. Samma författare tror även att den enbart måttliga reduktionen av 
koldioxidutsläpp från E85 i jämförelse med bensin har bidragit samt debatten om hur 
biodrivmedel konkurrerar med livsmedelsindustrin. Beträffande att även allt fler ägare av 
flexifuelbilar väljer att fylla tanken med bensin istället för E85 rapporterar Svenska dagbladet 
(Fröberg 2014) i april 2014 efter en genomringning att 7 av 10 mekaniker rekommenderar 
ägare till flexifuelbilar att tanka bensin istället för E85 för att minska risken för skador på 
motorn som enligt samma artikel har varit vanligt förekommande för användare av E85. 

Enligt SPBI (2014b) måste den attitydförändring som skett i Sverige till nackdel för 
användningen av E85 förändras om den investering på en dryg miljard kronor som 
drivmedelsleverantörerna har gjort inte ska gå till spillo. Enligt samma källa måste därför 
större incitament skapas för att E85 ska finnas kvar på marknaden. Detta gäller i synnerhet 
incitament för att företagsmarknaden ska välja flexifuelbilar då det framför allt är i detta 
segment som den största marknaden finns (SPBI 2014b). 

De förslag som FFF-utredningen ger för att råda bot på detta är bonus-malus-systemen och 
den förändrade förmånsbeskattningen. I båda föreslagna bonus-malus-system belastas 
flexifuelmodellen med en fordons- eller registreringsskatt till skillnad från i dagsläget då den 
är helt skattebefriad. Relativt den bensindrivna bilen växer däremot stödet med ca 8-10 000 
kronor oavsett vilket system som implementeras. Beträffande företagsmarknaden och 
förmånsbeskattningen sjönk det årliga förmånsvärdet för flexifuelbilen med ca 2000 kronor i 
det förmånsbeskattningssystem som föreslogs kombineras med den nya fordonsskatten. 
Relativt bensinbilen sjönk däremot förmånsvärdet med över 8000 kronor per år. I den 
förmånsbeskattningen som föreslogs kombineras med registreringsskatten stiger 
förmånsvärdet med nästan 50 %. Även om förmånsvärdet fortfarande är ca 8000 kronor lägre 
än för bensinbilen i detta förmånsbeskattningssystem skulle detta kunna få påtagligt negativa 
konsekvenser för flexifuelbilarna eftersom antagligen färre skulle välja att använda en 
förmånsbil. Sammanfattningsvis förändras inte förutsättningarna för att välja en flexifuelbil 
påtagligt av de nya förslagen. 

 Det kan också finnas ett hinder för användningen av E85 om försäljningen av elbilar ökar i 
den grad som krävs för att nå upp till FFF-utredningens mål.  Som tidigare nämnt kommer 
eldrivna personbilar i första hand enligt Gustavsson m fl (2013) att användas som 
förmånsbilar och tjänstebilar vilket även är en stor marknad för flexifuelbilar. Om målet för 
användningen av eldrivna personbilar ska kunna nås kommer detta per automatik att minska 
möjligheterna för en utökad försäljning av flexifuelbilar. 



67 
 

Vilka mängder E85 förbrukar vägtrafiken år 2030? 

Hur användningen av E85 kommer att utvecklas är i dagsläget mycket svårt att säga med 
tanke på den trenden som skådats under de senaste åren. Med hänsyn tagen till de 
investeringar som drivmedelsleverantörerna har gjort kommer de inte att överge detta bränsle 
i första taget. Enligt EUs nya miljöstödsriktlinjer kommer den etanolbaserade delen i E85 som 
idag i huvudsak är producerad från grödor inte att kunna få skattebefrielse efter 2020. Detta 
medför att etanol som det ser ut i dagsläget kommer att beskattas på samma sätt som bensin 
om inte de planerade anläggningarna för cellulosaetanol står klara till 2020. Det förefaller 
däremot som mindre troligt med tanke på den röriga situation som beskattningen nu befinner 
sig i samt att den sjunkande trenden för E85 rimligtvis påverkar investeringsviljan i dessa 
anläggningar. 

Eftersom skattesatserna på drivmedel är baserade på volym och inte energiinnehåll innebär 
det att skatten på etanol kommer att bli betydligt högre än skatten på bensin per kWh då 
etanol har ett betydligt lägre energiinnehåll. Eftersom etanol har högre produktionskostnader 
än bensin skulle E85 i en sådan situation inte kunna konkurrera med fossila drivmedel. En 
gemensam kvotplikt skulle i en sådan situation vara nödvändig för att E85 ska kunna finnas 
kvar på marknaden. 

I dagsläget ser det däremot inte bara ut som att grödbaserade biodrivmedel efter 2020 inte får 
åtnjuta skattebefrielse utan även andra generationens biodrivmedel eftersom statsstödet enligt 
Riksrevisionen (2011) troligen inte kan förlängas efter detta år. Om förutsättningarna 
förändras skulle eventuellt andra generationens biodrivmedel kunna erhålla skattebefrielse 
efter 2020 men knappast grödbaserade sådana med hänsyn tagen till de nya 
miljöstödsriktlinjerna. Problemet som då kvarstår är varifrån andra generationens etanol ska 
komma. Beslut om att bygga de idag planerade anläggningarna för produktion av andra 
generationens etanol måste tas snarast om det ska finnas ett utbud av cellulosaetanol vid 2020. 
Den politiska osäkerhet som idag råder gör det däremot svårt att säga när ett sådant beslut kan 
tas. 

7.2.2.3 Etanol i lastbilar 

I tyngre fordon används etanol framför allt i bussar. Lastbilsmarknaden är fortfarande svag 
och det finns idag 33 stycken registrerade etanollastbilar i Sverige varav ca en fjärdedel är 
sådana som Scania, den enda tyngre lastbilstillverkaren som säljer etanollastbilar, använder 
själva (Trafikanalys 2014). Det finns hittills enbart en publik tankstation i Sverige för ED95 i 
Jordbro i Stockholm och lastbilarna används därför huvudsakligen i distributionstrafik. ED95 
är däremot fortfarande till skillnad från E85 dyrare än fossila drivmedel samtidigt som 
servicekostnaderna och inköpskostnaden för en etanollastbil är högre (Stockholm Stad 2013). 
När dessa kostnader kommer ner till en nivå som gör att det blir en god affär att köpa en 
etanollastbil beror på när de planerade cellulosaetanolfabrikerna byggs så att 
produktionskostnaderna för detta bränsle kan börjar minska. Fordonsutvecklingen måste även 
gå framåt så att kostnaden för själva lastbilen minskar vilken idag är ca 10 % högre än för en 
konventionell lastbil (Transport.se 2013). Den föreslagna miljölastbilspremien skulle kunna ta 
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hand om hälften av denna merkostnad men det gör föga skillnad så länge bränslet och 
servicekostnaderna är högre såvida inte andra styrmedel tillkommer.  

Enligt Rolf Willkrans (2014) på Volvo lastvagnar kommer åkare att byta bränsle om det visar 
sig att det ger en lägre totalkostnad. Den begränsade infrastrukturen för tankning och den 
försämrade  lastkapaciteten, tankarna behöver vara ca 4 gånger större på en etanollastbil i 
jämförelse med en dieseldriven (Volvo Group Headquarters 2013), gör detta allt mer aktuellt. 
För att en bredare introduktion av etanol som lastbilsbränsle ska kunna ske måste därför 
totalkostnaderna för att köra på ED95 sjunka. 

7.2.2.4 Etanol i bussar 

Användningen av etanol i bussar har stadigt ökat sedan en tid tillbaka men utvecklingen har 
saktat ned på senare år vilket antagligen beror på att biogasbussar har tagit över delar av 
marknaden (Trafikanalys 2014). Eftersom bussar ofta upphandlas politiskt blir totalkostnaden 
inte lika viktig som för exempelvis åkerier eller privatpersoner. Det finns därför inga 
egentliga hinder för en utökad användning av etanol i bussar även om användningen nu inte 
ökar i samma takt som tidigare. Användningen av etanol i både distributionslastbilar och 
stadsbussar har däremot på samma sätt som för flexifuelbilar ett hinder i de åtgärdspotentialer 
som finns för elektrifieringen av dessa trafikslag. Som tidigare redovisat behöver eldrivna 
bussar stå för ca 30 % av försäljningen under perioden 2017-2025 och 100 % mellan 2025 
och 2030 för att åtgärdspotentialen för detta trafikslag ska kunna nås. Det lämnar liten eller 
ingen plats kvar till etanoldrivna bussar. Detsamma gäller antagligen i ännu större 
utsträckning för distributionslastbilarna där marknadsintroduktionen för eldrivna sådana 
kommer att ske ännu senare än för bussar vilket gör att försäljningen måste bli ännu högre.  

7.2.2.5 Sammanfattning etanol 

Som det har redogjorts för här ovan kan det finnas en obalans mellan i vilken grad vägtrafiken 
kommer att elektrifieras och öka förbrukningen av etanol. Detta gäller inte bara flexifuelbilar 
utan även stadsbussar och distributionslastbilar. Om åtgärdspotentialerna för elektrifieringen 
uppnås skulle detta påtagligt minska avsättningsmöjligheterna för etanol i vägtrafiken. 

Givet att de två planerade etanolanläggningarna i Sverige byggs uppgår den inhemska 
produktionskapaciteten till knappt 3 TWh varav hälften är grödbaserad och definitivt inte 
kommer att kunna erhålla skattebefrielse efter 2020. Den minskade investeringsviljan i 
grödbaserad biodrivmedelsproduktion till följd av EUs reviderade syn på första generationens 
biodrivmedel (Energimyndigheten 2013a) gör det inte troligt att fler anläggningar för 
produktion av grödbaserad etanol byggs i Sverige. För att den inhemska produktionen och 
användningen av etanol ska överstiga 3 TWh måste därför fler än de planerade 
anläggningarna för produktion av cellulosaetanol byggas under perioden 2020-2030. Detta 
kräver att nya projekt snart sätter igång med hänsyn tagen till de långa ledtiderna för 
produktion av andra generationens biodrivmedel presenterade i 7.2.1. 

Samtidigt måste de producerade mängderna etanol kunna avsättas i fordonsflottan. Om 
låginblandad etanol antas inte kan bidra med mer än 1 TWh årligen runt 2030 måste 
användningen av E85 och ED95 fördubblas för att totalt 3 TWh ska kunna förbrukas i 
vägtrafiken. I dagsläget förbrukar vägtrafiken ca 1 TWh E85 och ED95 och det har tagit ca 10 
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år för att användningen ska komma upp till denna nivå. Eftersom användningen av E85 som 
står för majoriteten av denna terawattimme har börjat minska samtidigt som försäljningen av 
flexifuelbilar har stagnerat kan detta bli en utmaning. Om denna situation förbättras bör det 
däremot vara fullt möjligt för vägtrafiken att förbruka åtminstone 3 TWh etanol år 2030 vilket 
även överrensstämmer med FFF-utredningens exempel för hur biodrivmedelsanvändningen år 
2030 skulle kunna fördelas.  

7.2.3 Metanol 
Det används idag ingen metanol i den svenska vägtrafiken men det finns ett antal planerade 
anläggningar för produktion av biobaserad metanol. Avgörande för hur stora mängder 
metanol som kommer att förbrukas av vägtrafiken i Sverige i framtiden är 
fordonstillverkarnas och drivmedelsleverantörernas inställning eftersom gränsen för 
låginblandning av metanol i bensin är låg, enbart 3 volymprocent (European Comission 
2012). För att betydande mängder metanol ska kunna användas i vägtrafiken behöver därför 
fordonsindustrin i större utsträckning än idag omfamna detta bränsle och börja utvekla fordon 
som kan använda metanol. 

7.2.3.1 Planerade anläggningar för produktion av metanol 

Det finns idag 4 planerade anläggningar för produktion av metanol i Sverige. 
Värmlandsmetanols planerade anläggning på ca 600 GWh i Hagfors är den anläggningen som 
har kommit längst i arbetet och när finansiering har hittats tar det tre år att bygga fabriken 
(Gillberg 2014). Två av anläggningarna är planerade att byggas på två av Rottneros ABs bruk 
i Vallvik och Rottneros. Enligt Grahn och Hansson (2013) kan dessa anläggningar driftstartas 
4-5 år efter att finansiering har hittats vilket inte finns i dagsläget. Den sista anläggningen är 
ett projekt som drivs av en rad olika aktörer och som enligt Reinholdtzon (2013) tidigast kan 
vara i drift runt 2021 eller 2022. Totalt uppgår den planerade produktionskapaciteten i dessa 
anläggningar till 2200-4960 GWh. Den stora osäkerheten beror till stor del på att företagen 
bakom det sistnämnda projektet inte ännu har bestämt sig för om metanol eller biogas ska 
produceras. 

7.2.3.2 Internationellt intresse för metanol som drivmedel 

Metanol har använts som drivmedel i över 100 år och var enligt de Serves m fl (2007) det 
första alternativa bränslet till bensin. Redan under arbetet med T-forden diskuterades metanol 
som ett eventuellt alternativ till bensinen men som bekant blev det i slutändan bensinen som 
blev förstavalet. Därefter har intresset för metanol varit svalt och i Europa har både 
marknaden och statliga subventioner fokuserats mot etanolen vilket har utkonkurrerat 
eventuella metanolinitiativ (de Serves m fl 2007). I andra delar av världen det har däremot 
stundtals funnits ett intresse för metanol men då har inte biomassa utan naturgas varit den 
huvudsakliga råvaran (Faberi & Paolucci 2014). 

Kina är idag världens största producent av metanol och den kinesiska regeringen stöttade 
tidigare både forskning för produktion och användning av metanol som drivmedel. Till 
skillnad från den amerikanska och europeiska marknaden har det i Kina funnits 
bränslestandarder för högre inblandningar av metanol i bensin som exempelvis M85 och 
M100. Försäljning av M15 förekom även under 80- och 90-talet i Kina. Den kinesiska 
regeringen har emellertid skiftat fokus mot andra förnybara drivmedel och har därför dragit 



70 
 

tillbaka sitt stöd till forskning, produktion och användning av metanol som drivmedel (Faberi 
& Paolucci 2014). Även om ett fåtal kinesiska provinser har vidhållit sitt stöd för metanol 
som drivmedel drar Faberi & Paolucci (2014) slutsatsen att intresset har svalnat och istället 
har skiftats mot andra drivmedel. 

Användning av metanol som drivmedel fick även en del uppmärksamhet i USA under 80- och 
90-talet då flera pilotprojekt som drevs av kemi- och bilindustrin fanns. På grund av ett lågt 
intresse från myndigheter lades dessa projekt ned i slutet av 90-talet och inga signifikanta 
mängder metanol används därför i USA som drivmedel med undantag för viss produktion av 
biodiesel där metanol används i framställningsprocessen (Faberi & Paolucci 2014).  

Inom EU har det till skillnad från USA och Kina funnits ett väldigt litet intresse för 
användning av metanol som drivmedel (Faberi & Paolucci 2014). Enligt de Serves m fl 
(2007) finns det inom unionen med undantag för Sverige ett obefintligt intresse för metanol 
som drivmedel vilket även bidrar till att EU-kommissionen varken anstränger sig för att 
reglera eller subventionera användningen av metanol. Även BAFF (2014) konstaterar att det 
finns en litet intresse för metanol som drivmedel inom unionen.  Metanol användes däremot 
under 80-talet i ett antal testflottor i Sverige, Norge, Tyskland och Danmark. I dessa försök 
var både Volvo och Saab inblandade och utvecklade ett antal metanoldrivna modeller. Allt 
eftersom oljepriserna började sjunka under mitten av 80-talet minskade dock intresset för 
metanol och sedan dess har inga metanolbilar funnits i Sverige (de Serves m fl 2007).  

7.2.3.3 Tekniska förutsättningar för användningen av metanol 

Även om metanol idag inte i någon större utsträckning används som drivmedel finns det gott 
om erfarenheter från tidigare försök och gott om teknisk kunskap. Metanol skulle sannolikt 
kunna användas i högre inblandningar än 3 % som bränslekvalitetsdirektivet idag medger 
(Gillberg 2014). de Serves m fl (2007) påpekar däremot att vid en inblandning av 3 % 
metanol i bensin kan etanolinblandningen inte överstiga 5,7 % utan att bryta mot 
bränslekvalitetsdirektivets krav på syrehalt i bensinen. Vid högre inblandningar än 10 % 
metanol i bensin blir däremot bränslet korrosivt och motor och bränslesystem måste anpassas 
för detta (Faberi & Paolucci 2014). Flexifuelbilar skulle även sannolikt kunna köra på M85 
efter smärre tekniska åtgärder enligt (Faberi & Paolucci 2014). BAFF (2014) hävdar däremot 
att det krävs mer omfattande modifieringar på motor och bränslesystem i en etanolbil för att 
möjliggöra körning på metanol. 

7.2.3.4 Utmaningar och potential för metanol i vägtrafiken 

Om gränsen på 3 % inblandning av metanol i bensin ska kunna stiga vilket är nödvändigt för 
att betydande mängder metanol ska förbrukas i vägtrafiken måste det ställas krav på att 
bilindustrin börjar utveckla bilar som kan ta emot de högre inblandningarna. Det finns även 
potential för att använda högre inblandningar av metanol i bränsleflexibla bilar. En möjlighet 
skulle enligt Faberi & Paolucci (2014) vara att göra flexifuelbilar mottagliga för både M85 
och E85. 

Som tidigare nämnt kräver det initiativ från både drivmedelsleverantörer och 
fordonstillverkare. Intresset från fordonstillverkare och drivmedelsleverantörer är däremot 
enligt BAFF (2014), en branschorganisation för biodrivmedel med bland annat SAAB som 
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medlem, näst intill obefintligt. De Serves m fl (2007) konstaterar i enlighet med detta att 
drivmedelsleverantörerna i Sverige efter de stora investeringar som har gjorts i infrastruktur 
för E85 inte är särskilt intresserade av investeringar i nya bränslen som exempelvis M85. 
Detta är antagligen ännu mer relevant i ljuset av den utvecklingen för E85 som har skådats 
under de senaste åren. Samma studie påvisar även en skepsis bland drivmedelsleverantörerna 
mot M3. 

Det låga intresset för metanol som drivmedel inom fordonsindustrin härstammar enligt de 
Serves m fl (2007) från att det redan idag finns många bränslen som denna bransch arbetar 
med. Intresset för att addera ytterligare ett är därför i dagsläget mycket lågt. Vilken potential 
för användning av metanol i vägtrafiken som finns är därför mycket ovisst. Den planerade 
produktionskapaciteten är väldigt hög och förefaller inte överrensstämma med 
drivmedelsleverantörernas eller fordonsindustrins ambitioner. Om dessa hinder skulle 
övervinnas och drivmedelsleverantörerna och fordonstillverkarna på samma sätt som för E85 
gemensamt verkade för att lansera metanol exempelvis i form av M85 på den svenska 
drivmedelsmarknaden skulle däremot förutsättningarna radikalt förändras. Plötsligt skulle 
ytterligare ett fossilfritt alternativ finnas tillgängligt. Introduktionen skulle emellertid på 
samma sätt som när E85 och fordonsgas introducerades ske stegvis eftersom dedikerade 
fordon krävs för att betydande mängder metanol ska kunna avsättas i fordonsflottan. Figur 6 
här nedan visar hur ökningen av användningen av fordonsgas och E85/ED95 har sett ut under 
de senaste 10 åren. 

 

Figur 6. De senaste tio årens trend för användningen av fordonsgas och etanolen i E85/ED95 
i vägtrafiken. Källa: Energimyndigheten 2014. 

Som figuren visar tar det tid att etablera ett nytt bränsle på marknaden. För både fordonsgas 
och E85/ED95 (kurvan visar enbart mängden etanol i dessa bränslen) har det tagit ungefär 10 
år att öka användningen med 1 TWh. I jämförelse med dessa bränslen har metanol fördelen att 
det även kan inblandas i bensin men inte högre än 3 %. Samtidigt leder låginblandning av 
metanol i bensin till att låginblandningen av etanol måste sjunka och den använda mängden 
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biodrivmedel blir i detta fall lägre än om enbart etanol inblandas. Om antagandet görs att 
utvecklingen för exempelvis M85 förväntas bli i paritet med utvecklingen för E85 eller 
fordonsgas bör det om metanol introduceras på den svenska marknaden runt 2020 när 
exempelvis den planerade anläggningen i Hagfors skulle kunna vara i drift vara möjligt att 
vägtrafiken konsumerar åtminstone 1 TWh metanol till 2030. 

7.2.4 BioDME 
BioDME har tidigare enbart testats på pilotnivå i Sverige i den testflotta på 10 lastbilar som 
under 2010-2012 använde bränslet. DMEn, eller bioDME som det kallas när råvaran inte är 
fossil, kom från Chemrecs pilotanläggning i Piteå som nu drivs av Luleå Tekniska Högskola. 
Som bränsle har bioDME förutom den goda klimatprestandan en rad fördelar framför fossila 
drivmedel. Exempelvis hög verkningsgrad, sotfri förbränning vilket sänker partikelutsläppen 
avsevärt och låg ljudnivå (Aulik 2012). Produktionskostnaden för DME, framför allt vid 
svartlutsförgasning, är även relativt låg i jämförelse med många andra biodrivmedel. Enligt 
Max Jönsson (2014), VD på Chemrec, kan kostnaden för att producera bioDME via 
svartlutsförgasning över tid och efter att lärdomar från driften kan erhållas nå samma nivåer 
som produktion av fossil bensin och diesel. 

Det fanns tidigare planer på att bygga en kommersiell anläggning för produktion av DME från 
svartlutsförgasning vid Domsjö fabriker i Örnsköldsvik med hjälp av Chemrecs teknik 
(Chemrec 2008). Investeringskostnaden uppskattades till ca 3,5 miljarder kronor och 
Energimyndigheten hade beviljat ett stöd på 500 miljoner kronor till projektet. Domsjö 
fabriker, som var huvudfinansiär för projektet, valde till sist att dra sig ur vilket resulterade i 
att ingen anläggning blev byggd.  Max Jönsson (2014) konstaterar att de politiska styrmedel 
som idag finns på plats i Sverige inte är tillräckliga och trovärdiga för att finansiärer ska våga 
göra de investeringar som krävs för att bygga en kommersiell DME-anläggning. Den politiska 
risken är idag för hög och det krävs långsiktiga och mer ambitiösa styrmedel för att 
anläggningar ska gå att räkna hem (Jönsson 2014). 

7.2.4.1 Introduktionen av DME i Sverige 

DME används till en början med fördel som ett bränsle för tyngre fordon som opererar inom 
ett begränsat geografiskt område och dagligen återvänder till en och samma plats (Aulik 
2010). Detta skulle enligt samma källa kunna vara exempelvis stadsbussar, sopbilar eller 
lastbilar i regionaltrafik. Anledningen till att dessa applikationer är lämpliga i ett första steg av 
introduktionen är enligt Aulik (2010) att distributions- och infrastrukturkostnaderna för DME 
kan hållas på en rimlig nivå. 

DMElastbilar eller bussar kan enligt Rolf Willkrans (2014) på Volvo, som byggde världens 
första DMEbuss och -lastbil och även lastbilarna till DME-testflottan, inte börja säljas förrän 
produktionen av DME har kommit igång (Willkrans 2014). Detta ställer krav på att det finns 
ett annat användningsområde för DMEn än som drivmedel under de första åren efter att en 
anläggning tagits i drift eftersom det inte kommer att finnas tillräckliga avsättningsmöjligheter 
i fordonsflottan inledningsvis. Ett sådant alternativt användningsområde för DME skulle 
kunna vara låginblandning i gasol (Aulik 2010). 
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Willkrans (2014) påpekar även att det inte kommer att räcka med enbart en fabrik eller källa 
till DME för att nå en tillräckligt god försörjningstrygghet av bränslet. Produktionen kommer 
rimligtvis att behöva kompletteras med produktion av DME från naturgas via metanol vilket 
även skulle kunna bidra till att hålla nere priserna på detta drivmedel. Detta förutsätter 
däremot att beskattning av fossil DME förändras. I dagsläget beskattas som tidigare nämnt 
drivmedel efter volym och inte energiinnehåll. Detta gör att biodrivmedel, till exempel DME, 
får en högre skattesats per kWh på grund av det lägre energiinnehållet. En förändrad 
beskattning är enligt Volvo Group Headquarters (2013) nödvändig för att priset på bränslet 
ska bli acceptabelt. Samma källa uppskattar att DMElastbilar även när de produceras i stora 
serier kommer att vara något dyrare än konventionella diesellastbilar. Detta medför att 
bränslekostnaden för DME måste vara ca 10 % lägre än för diesel om DMEn används i 
regional- eller distributionstrafik och ca 5 % lägre för lastbilar i fjärrtrafik på grund av den 
längre årliga körsträckan (Volvo Group Headquarters 2013). 

7.2.4.2 Hinder och styrmedel 

Enligt Willkrans (2014) kommer det inte att vara möjligt att sälja några stora volymer av 
DMEfordon under de första åren efter att detta bränsle börjar produceras. Samma källa 
uppskattar att eventuellt ett hundratal fordon kan säljas under de första åren. Dessa fordon 
kommer att ingå i demonstrationsflottor och bör enligt Volvo Group Headquarters (2013) vara 
i drift åtminstone 2-3 år för att tillräckligt med erfarenheter ska kunna erhållas för att börja 
serietillverka fordonen.  Fordonen i demonstrationsflottan bör tillverkas av mer än en 
tillverkare och det kommer enligt samma källa att behövas ekonomiskt stöd till denna 
fordonsutveckling. Utöver detta kommer även styrmedel som ger stöd till köpet av dessa 
fordon att behövas, exempelvis en miljölastbilspremie, samt reduktion av väg-, fordons- och 
bränsleskatter (Volvo Group Headquarters 2013). 

Willkrans (2014) framhåller även att utvecklingen av DMEfordon inte är helt oproblematisk. 
Motorerna för DME måste först och främst certifieras och klara av ett antal emissionstester. 
Motorn måste även uppfylla de uppsatta kraven över 70 000 mil vilket enligt Willkrans 
(2014) är en minst lika tuff uppgift. Även här kommer lättnader i någon form att vara 
nödvändiga (ibid.). 

7.2.4.3 Potential till 2030 

När DME kan introduceras i Sverige beror som Volvo framhåller på när bränslet börjar 
produceras i större mängder vilket de anser är ett nödvändigt första steg. Som tidigare nämnt 
planerade Chemrec tidigare en storskalig anläggning för produktion av DME men projektet 
lades ned efter att finansiärerna drog sig ur. Hur framtiden ser ut för DME beror enligt Max 
Jönsson (2014) på Chemrec på de styrmedel som den svenska regeringen inför. Den politiska 
osäkerheten som idag råder gällande framtida styrmedel och beskattning av biodrivmedel 
kommer därför att försena eventuella framsteg i sökandet efter finansiärer för en 
DMEanläggning. 

Av betydelse är även massaindustrins inställning eftersom de äger råvaran, svartluten. Enligt 
en undersökning som Ecotraffic (2013) gjorde inom vilken de kontaktade majoriteten av 
massabruken i Sverige fanns inget intresse för att sälja svartluten. Enligt Helena Sjögren 
(2014) på skogsindustrierna innehåller svartluten flera av de kemikalier som massaindustrin 
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behöver samtidigt som svartluten efter att dessa kemikalier har utvunnits förbränns i 
sodapannan vilken genererar grön el som kan säljas inom elcertifikatssystemet. Dagens 
användning är därför redan ett miljövänligt sätt att använda denna restprodukt på. På samma 
gång finns det en väldigt stor ekonomisk risk i att rubba den kemiska och energimässiga 
balansen i ett massabruk vilket kan inträffa om svartluten inte förbränns i sodapannan 
(Sjögren 2014). Den politiska osäkerheten som även råder i dagsläget gällande 
biodrivmedlens framtid har också en påverkan på massabrukens inställning (Sjögren 2014). 
Enligt Ecotraffic (2013) har flera svenska massabruk nyligen investerat i nya sodapannor 
vilka ofta har en livslängd på över 40 år. Enligt Ecotraffic (2013) bidrar detta till den 
bristande viljan för att sälja svartluten. 

Eftersom DME via svartlutsförgasning redan har demonstrerats i pilotanläggningen i Piteå är 
denna teknik redo att skalas upp till kommersiell produktion. Det handlar nu om att hitta 
investerare och ett massabruk som redo att ingå i ett sådant projekt. Med hänsyn tagen till den 
politiska osäkerheten i dagsläget och tiden det tar att bygga en anläggning av kommersiell 
skala bör det inte betraktas som rimligt att en sådan anläggning är i bruk innan 2020. Givet att 
en sådan fabrik står klar 2020 ska demonstrationsflottan testas under 2-3 år och därefter kan 
vidare produktutveckling och serietillverkning för DMEfordon ske. Chemrecs tidigare 
planerade anläggning hade en planerad kapacitet på ca 1 TWh (Grahn & Hansson 2013). 
Givet att en ny anläggning får en liknande kapacitet bör ett optimistiskt men rimligt antagande 
vara att hela denna mängd kan förbrukas inom vägtrafiken till 2030 givet att anläggningen 
byggs under den tidigare delen av 20-talet. Detta stämmer även överrens med utvecklingen 
för fordonsgas och E85/ED95 som redogjordes för i 7.2.3.4. 

7.2.5 FAME 
FAME används idag i den svenska vägtrafiken huvudsakligen som låginblandning i diesel 
men även i mindre mängder som ren FAME vilket används i vissa lastbilar och bussar. 
Råvaran till den FAME som både används och produceras i Sverige bestod under 2013 enbart 
av raps och detta drivmedel faller därför inom ramen för den första generationens 
biodrivmedel (Energimyndigheten 2014). Det går även att producera FAME från råvara som 
inte konkurrerar med livsmedelsindustrin men dessa råvaror används huvudsakligen för att 
framställa HVO i dagsläget (SPBI 2014a). Vid låginblandning i diesel är det inte tillåtet att 
blanda in mer än 7 % FAME.  

7.2.5.1 Framtiden för produktion av FAME i Sverige 

Enligt EUs nya miljöstödsriktlinjer får inget ekonomiskt eller finansiellt stöd ges till 
biodrivmedel producerade från grödor efter 2020. Enligt Anna Wallentin (2014) på 
finansdepartementet innebär detta som tidigare nämnt att dessa biodrivmedel inte kan erhålla 
skattebefrielse men att de bör kunna ingå i en kvotplikt. Energimyndigheten (2012) hävdar att 
det förslag till en revidering av förnybartdirektivet som EU-kommissionen presenterade under 
2012 kan ha skadat investeringsviljan i anläggningar för produktion av biodrivmedel även om 
de föreslagna förändringarna inte införs. De nya miljöstödsriktlinjerna bidrar säkerligen 
ytterliga till detta. Nya investeringar i FAME-anläggingar i Sverige bör därför betraktas som 
mindre troliga. Det fanns tidigare planer på att bygga en stor RME-fabrik i Norrköping men 
projektet lades ned vilket enligt Grahn & Hanssons (2013) bedömning beror på ekonomiska 
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faktorer. Samma källa hävdar även att det inte heller finns några planer på nya RME-
anläggningar i Norden vilket tros bero på de dåliga ekonomiska förutsättningarna samt de 
politiska signalerna som nu inte alls är lika positiva som för några år sedan.  Enligt Lars Lind 
(2014) på Perstorp som driver den största RME-fabriken i Sverige kan Perstorp vara tvungna 
att lägga ned produktionen om skatt i framtiden tas ut på RME. Även de av EU-
kommissionen föreslagna iLUC-faktorerna skulle kunna leda till att anläggningen behöver 
stängas ned (Lind 2014). 

7.2.5.2 Framtiden för användning av FAME i Sverige 

Hur framtiden ser ut för användningen av RME i Sverige bör påverkas av hur den framtida 
beskattningen utformas. Om RME efter 2020 beläggs med både energi- och koldioxidskatt 
kan det inte konkurrera med fossila drivmedel (Andersson 2014). I dagsläget finns det 
däremot en risk för att Sverige efter 2020 inte kan ge skattebefrielse till några biodrivmedel 
oavsett generationstillhörighet.  Om detta blir fallet måste den svenska regeringen om någon 
som helst användning av biodrivmedel ska förekomma utveckla nya styrmedel, en kvotplikt 
skulle kunna vara ett sådant. Om kvotplikten införs efter 2020 kommer RMEs 
konkurrenskraft att bero på vilken produktion som då finns av andra biodrivmedel samt om 
det finns någon skillnad i beskattning av första och andra generationens biodrivmedel. Om så 
inte är fallet kommer RME att vara mycket konkurrenskraftigt med 2G-bränslen.  RMEs 
konkurrenskraft beror även på om en eventuell framtida kvotplikt är baserad på energiinnehåll 
eller koldioxidutsläpp. RMEs klimatprestanda är ca 55 % lägre än fossila drivmedel vilket är 
en betydligt sämre siffra än de flesta andra biodrivmedel. 

Om det skulle bli så att 2G-bränslen kan erhålla skattebefrielse men inte grödbaserade 
biodrivmedel skulle det krävas en kvotplikt för att på något sätt hålla liv i RME-
användningen. Hur en kvotplikt där olika biodrivmedel beskattas annorlunda skulle kunna se 
ut är inget som har diskuterats eller analyserats i Sverige. RME skulle inom ett sådant system 
eventuellt kunna förbli konkurrenskraftigt fram till dess att substantiella mängder 2G-bränslen 
produceras. Produktionen av andra generationens biodiesel ser däremot ut att begränsas av 
tillgång på råvara vilket skulle kunna vara en öppning för RME. Av betydelse är säkerligen 
även om och hur ett certifikatssystem inom kvotplikten utformas. Det är sammanfattningsvis 
mycket svårt att säga vilka mängder av första generationens biodrivmedel som förbrukas i 
vägtrafiken 2030 på grund av den politiska osäkerheten som idag råder. Investeringar i nya 
anläggningar verkar i dagsläget inte vara troliga (Andersson 2014) och uppskattningsvis kan 
den inhemska produktionen år 2030 maximalt uppgå till samma nivå som idag, nämligen 2,5 
TWh. Det bör dock tilläggas att enbart en bråkdel av denna energimängd kommer från raps 
odlad i Sverige. Grahn och Hansson (2010) gör bedömningen att enbart 0,3 TWh svenskt raps 
skulle kunna finnas tillgängligt för RMEproduktion i Sverige även långsiktigt medan 
Börjesson m fl (2013) är aningen mer generösa i sin uppskattning på 0,5 TWh.  

7.2.6 HVO 
Användningen av HVO har ökat stadigt under de senaste åren och detta drivmedel har starkt 
bidragit till att Sverige redan idag uppfyller EUs mål om 10 % förnybar energi i 
transportsektorn. Den inhemska produktionen uppgår idag till ca 1 TWh årligen men Preem 
har tillkännagivit att detta ska fördubblas inom kort. HVO kan vara både ett första och andra 
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generationens biodrivmedel. Vid produktion av första generationens HVO används vanligtvis 
solrosolja, palmolja, rapsolja eller annan typ av matolja (Börjesson m fl 2013). Andra 
generationens HVO använder huvudsakligen djurfett från slakteriavfall eller tallolja som 
råvara. Den tidigare används exempelvis för produktion av HVO i Finland och den senare i 
Sverige.  

7.2.6.1 Biologiska oljor, en begränsad resurs 

HVO kan mer eller mindre produceras från alla biologiska oljor vilka efter förbehandling 
skulle kunna utvinnas ur exempelvis gödsel, hushållsavfall, alger, halm och sågspån (Grahn 
och Hansson 2010). Vanligtvis används emellertid färdiga biooljor som exempelvis tallolja 
och avfallsolja som råvara eller animaliska fetter (SPBI 2014a). 

Prima biooljor eller animaliska fetter av detta slag är en begränsad resurs som även används 
inom en rad olika branscher (Sernhed 2013). Grahn och Hansson (2010) gör i en rapport från 
2010 en uppskattning av hur stora energimängder oljor och fetter med biologiskt ursprung 
som finns tillgängliga i Sverige.  Enligt rapporten är det inte troligt att produktionen av 
råtallolja i Sverige överstiger 2,75 TWh. Detta innebär att nästan all tallolja som produceras 
årligen i Sverige kommer att användas till Preems talloljediesel när utbyggnaden är klar. Även 
animaliska fetter är en knapp resurs och Grahn och Hansson (2010) uppskattar grovt att det 
skulle vara möjligt att få fram 1 TWh olja från det svenska slakteriavfallet årligen. 
Produktionen av kaffesump och frityrolja som också kan användas för att producera HVO 
uppskattas i rapporten till 0,12 TWh. De tillgängliga mängderna oljor och fetter, med 
undantag för oljor som används för första generationens biodrivmedel eller i 
livsmedelsindustrin, uppgår maximalt till knappt 4 TWh. Om drivmedelsutbytet för samtliga 
råvaror är detsamma som för produktion av HVO från tallolja uppgår potentialen för HVO 
från svenska oljor och fetter som inte konkurrerar med livsmedelsindustrin till knappt 2,7 
TWh. 

Om produktionen ska kunna överstiga denna energimängd kommer råvara att behöva 
importeras alternativt utvinnas på nya sätt. Om nya råvaror ska användas för att producera 
HVO kommer rimligtvis längre ledtider, åtminstone 10 år, att behövas då detta kommer att 
kräva utveckling av obeprövade tekniker. Den inhemska produktionen av HVO kommer (från 
inhemsk råvara) om dessa projekt inte inleds snart troligen inte att överstiga 3 TWh 2030. Att 
finna avsättning för HVO i fordonsflottan är däremot oproblematiskt med tanke på att det inte 
finns någon gräns för hur hög inblandningen kan bli i diesel. 

7.2.7 FT-bränslen 
En fördel med FT-syntesen är att den resulterande produkten är identisk med fossila 
drivmedel vilket gör att dagens fordonsflotta kan använda dessa bränslen både i ren form och 
som inblandning i fossila drivmedel. 

FT-syntesen kan användas på en syntesgas som har producerats från både fossil och 
biobaserad råvara. Det finns internationellt sett ett antal kommersiella anläggningar som 
producerar syntetisk diesel via FT-syntes men råvaran är uteslutande fossil i form av naturgas 
eller kol. Enligt Börjesson m fl (2013) har det på grund av den komplicerade tekniken och 
höga investeringskostnader som FT-syntes kräver enbart byggts en anläggning som har gjort 
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försök med att producera FT-diesel med biomassa som råvara. Denna låg i Freiburg, Tyskland 
men eftersom företaget som drev anläggningen gick i konkurs innan anläggningen i sin fullhet 
togs i drift har ingen biobaserad FT-diesel producerats (Börjesson m fl 2013). Det finns 
däremot enligt Grahn & Hansson (2013) ett antal planerade anläggningar i världen för 
produktion av biobaserad FT-diesel. Endast en av dessa betraktas som en kommersiell 
anläggning medan de resterande tre består av två mycket små planerade pilotanläggningar och 
en större demonstrationsanläggning. 

Det finns i dagsläget inga planerade anläggningar för produktion av FT-bränslen i Sverige. 
Enligt Energimyndigheten (2007) har en förstudie däremot gjorts för att utreda möjligheterna 
för att bygga en FT-dieselanläggning i Sundsvall. Till att börja med skulle tekniken verifieras 
i en pilotanläggning där restgaser från Akzo Nobels fabrik skulle användas. Inga fler uppgifter 
om detta projekt har hittats och inom ramen för detta examensarbete.  

7.2.7.1 Förutsättningar för produktion av FT-bränslen 

En nackdel med FT-syntesen är det låga drivmedelsutbytet. Enligt Börjesson m fl (2013) kan 
enbart ca 44-52% av energimängden i råvaran omvandlas till biodrivmedel vid produktion av 
FT-bränslen och drivmedelsutbytet för enbart FT-diesel ligger mellan 32-44 %. I jämförelse 
med de flesta andra biodrivmedel är detta en mycket låg siffra. Produktion av biogas och 
metanol via förgasning har exempelvis ett drivmedelsutbyte på ca 60-70 % (Möller m fl 2013, 
Gillberg 2014). Längden på kolvätekedjorna i FT-bränslen är ofta 12-20 kolatomer vilket 
stämmer väl överrens med diesel vilket i regel består av kolvätekedjor som är 10-17 
kolatomer långa (SPBI 2010). Bensin består däremot av kortare kolkedjor som i regel är 4-10 
kolkedjor långa (SPBI 2010b) och bensinutbytet vid FT-syntesen är därför lågt. Utbytet av 
produkter som kan användas i fordonsflottan är därför bara aningen större än en tredjedel. En 
FT-anläggning måste därför för att producera 1 TWh årligen ha ett intag på nästan 3 TWh 
råvara vilket kräver en mycket stor anläggning och infrastruktur för råvaroförsörjning. 

Om en inhemsk produktion av FT-bränslen i kommersiell skala ska kunna komma till stånds 
till 2030 måste arbetet snart sätta igång med hänsyn tagen till att produktion av biobaserade 
FT-bränslen är en relativt obeprövad teknik som kommer att kräva långa ledtider. Det skulle 
däremot kunna finnas en fördel i att det idag finns en antal planerade förgasningsanläggningar 
i Sverige vilket skulle kunna bidra med erfarenheter till produktion av biobaserade FT-
bränslen eftersom detta också kräver att biomassan först och främst förgasas till en syntesgas 
(Börjesson m fl 2013). 

7.2.8 Produktion av syntetisk bensin eller diesel i raffinaderier 
Syntetisk bensin och diesel kan inte bara produceras via FT-syntes utan även i 
oljeraffinaderier då vissa av de anläggningar som används för att processa råolja även kan ta 
emot biomassa. Dessa anläggningar kallas för slurry hydrocrackers och används vanligtvis för 
att uppgradera tjockolja till produkter med kortare kolkedjor och högre värde som exempelvis 
diesel (SPBI 2010). Fördelen med FT-syntes och produktion av syntetisk bensin och diesel i 
slurry hydrocrackers är förutom att produkterna kan användas i konventionella fordon även att 
tillgången på råvara inte utgör en lika stor begränsning som vid produktion av HVO eller 
RME som kräver mer eller mindre färdiga fetter eller oljor. Vid produktion av syntetisk 
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bensin och diesel i raffinaderier ser Sören Eriksson (2014) på Preem istället olika 
ligninderivat, pyrolysolja eller rester från skogsbruket som mer troliga råvaror. För att kunna 
matas in i en slurry hydrocracker måste dessa råvaror däremot vara i flytande form (Eriksson 
2014b) vilket exempelvis kan göras via pyrolys. 

Preem som står ca 80 % av den svenska raffinaderikapaciteten har redan lyckats framställa 
syntetisk bensin på detta vis med lignin som råvara i den anläggningen där talloljedieseln 
produceras (Eriksson 2014). Men för att producera större mängder syntetiska drivmedel av 
denna sort måste nya anläggningar byggas. En sådan anläggning skulle kunna vara en slurry 
hydrocracker. En fördel med en hydrocracker är att den även kan uppgradera mer lågvärdiga 
produkter som tjockolja till mer högvärdiga råoljeprodukter som exempelvis diesel. Detta gör 
att återbetalningstiden på anläggningen förkortas avsevärt (Eriksson 2014). 

7.2.8.1 Råvaran kommer från massabruken 

Lignin ingår i den biomassa och råvara som matas in massabruk men ligninet återfinns inte i 
den slutgiltiga produkten utan separeras under processen och eldas upp i sodapannan för att 
genererar el och värme som kan användas till den interna processen eller säljas externt 
(Sjögren 2014). På senare år har det däremot utvecklats ett antal tekniker för hur ligninet kan 
utvinnas ur svartluten innan den förbränns i sodapannan. Den energi som finns i ligninet 
skulle i detta fall ersättas av att mer trädbränsle skulle matas in i sodapannan. 

Lignin som utvinns ur svartlut skulle exempelvis kunna användas till att ersätta fossilt kol och 
eldningsolja, som biobränsle i fjärrvärmeanläggningar, som råvara för plast, kemikalier och 
som biodrivmedel (Energimyndigheten 2007b). Även om en ombyggnation av ett massabruk 
innebär en stor risk och kräver stora investeringar kommer lignin när det används i dessa 
applikationer att få ett högre värde. Massabruken skulle därför kunna få en högre avkastning 
på ligninet om det säljs separat i jämförelse med om det eldas upp i sodapannan (Eriksson 
2014). Enligt Energimyndigheten (2007) uppgår potentialen för ligninproduktion i Sverige 
maximalt till 5-10 TWh. De tekniker som används för att utvinna lignin på detta sätt och för 
att producera pyrolysolja har hittills enbart testats på demonstrationsnivå och nästa steg är att 
bygga kommersiella anläggningar. När det kommer att finnas betydande och pålitliga 
strömmar av lignin eller pyrolysolja som kan användas som råvara i slurry hydrocrackers 
återstår därför att se. 

7.2.8.2 Potential till 2030 

Om, när och vilka mängder syntetisk bensin och diesel som kan produceras i Sverige till 2030 
beror på en rad olika faktorer. Förutom att det först och främst måste byggas anläggningar 
som producerar den nödvändiga råvaran måste även investeringen på ca 15 miljarder kronor 
för en slurry hydrocracker gå att räkna hem för raffinaderierna. Enligt Sören Eriksson (2014) 
är politiken idag för osäker och inte tillräckligt långsiktig för att en investering av denna 
magnitud ska gå att göra. 

Enligt samma källa kan det så småningom vara möjligt att en ström på 1 miljon kubikmeter 
lignin kan finnas tillgänglig för produktion av syntetisk bensin eller diesel i en slurry 
hydrocracker. Detta skulle kunna resultera i en produktion av ca 600 000-700 000 m³ 
förnybara drivmedel vilket motsvarar ungefär 5,5-7 TWh syntetisk bensin och diesel. Om 
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ingen produktion av pyrolysolja finns tillgänglig vid denna tidpunkt kommer denna 
anläggning att kräva en mycket stor del av den totala potentialen för produktion av lignin i 
Sverige som Energimyndigheten (2007) uppskattade till 5-10 TWh. Det kommer därför 
rimligtvis att vara nödvändigt att bredda råvaroförsörjningen med pyrolysolja eller dylikt. 
Billerud planerade tidigare att bygga en pyrolysanläggning vid sitt bruk i Skärblacka med lade 
till slut ned projektet eftersom det inte betraktades som tillräckligt lönsamt. Eftersom en 
anläggning som producerar pyrolysolja eller lignin vilka inte är färdiga drivmedel inte skulle 
kunna omfattas av prispremiemodellen eller kvotplikt måste andra styrmedel till för att dessa 
anläggningar ska byggas. 

För att förse en slurry hydrocracker med de stora mängder råvara som behövs kommer det 
säkerligen att krävas att ett flertal pyrolys- eller ligninanläggningar först och främst byggs. 
Billeruds tidigare planerade pyrolysanläggning med en produktionskapacitet på ca 35 000 m³ 
pyrolysolja per år (Energimyndigheten 2011) skulle bara ha räckt till en produktion av ca 0,25 
TWh syntetisk diesel om drivmedelsutbytet antas vara detsamma som när lignin utgör 
råvaran. Det kommer därför att vara nödvändigt att flera lignin- och pyrolysanläggningar 
byggs innan en slurry hydrocracker kan förses med några större mängder biobaserad råvara. 
Samtidigt kan den biobaserade produktionen successivt öka eftersom en slurry hydrocracker 
även kan använda ren tjockolja som råvara. Givet att en anläggning byggs är därför frågan hur 
stor produktionen av biobaserad råvara kommer att vara år 2030. Bidrar gör även att lignin 
och pyrolysolja kommer att efterfrågas inom en rad andra branscher. Den totala produktionen 
av dessa produkter kommer därför antagligen inte att kunna köpas upp av raffinaderiindustrin. 

7.2.9 Biogas 
Den teknik som idag används för att framställa biogas är rötning medan förgasning är en 
teknik som nu står inför kommersialisering. Biogas kan användas som drivmedel till fordon 
både i ren form samt i en blandning med naturgas. Samlingsnamnet för denna produkt oavsett 
andel biogas och naturgas är fordonsgas. I dagsläget utgör biogas ungefär hälften av den 
förbrukade mängden fordonsgas i Sverige. Anledningen till detta är att biogas är dyrare än 
naturgas vilket gör att priset kan hållas nere om dessa blandas (EON 2014). Samtidigt uppgår 
den inhemska produktionen av biogas enbart till ca 0,8 TWh årligen vilket ganska väl 
motsvarar förbrukningen (Energimyndigheten 2012). Allt jämt finns det om ekonomiska 
förutsättningar bortses ifrån möjlighet för att avsätta ca 1,5 TWh biogas i dagens 
fordonsflotta. 

7.2.9.1 Framtida beskattning av biogas 

Till skillnad från många andra biodrivmedel som idag används i den svenska vägtrafiken 
produceras biogas inte från grödor. EUs nya miljöstödsriktlinjer påverkar därför inte 
biogasens framtid påtagligt. Självfallet skulle däremot en utebliven skattebefrielse efter 2020 
få negativa effekter på biogasanvändningen eftersom detta drivmedel inte kan konkurrera med 
fossila drivmedel utan subventioner. Biogas kan inte blandas in i bensin eller diesel och en 
kvotplikt som enbart omfattar låginblandning förbättrar därför inte förutsättningarna för en 
utökad användning av biogas. Detta bekräftas av Björn Fredriksson Möller (2014) på EON 
som framhåller en gemensam kvotplikt med möjlig certifikatshandel som ett av de viktigaste 
styrmedlen för biogasen i framtiden. 
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Användningen av fordonsgas är idag inte bara beroende av skattebefrielsen för den 
biobaserade delen utan även den skattelättnad som naturgas får. Naturgas är idag helt befriad 
från energiskatt- och belastas enbart med en reducerad koldioxidskatt. Riksdagen har däremot 
beslutat att naturgas ska belastas med full koldioxidskatt år 2015 vilket innebär att 
skattesatsen blir densamma som för bensin (Sveriges Riksdag 2013). FFF-utredningen 
föreslår även att energiskatten på naturgas successivt ska höjas för att så småningom, någon 
gång runt 2020, vara på samma nivå som för bensin. Idag är fordonsgas aningen billigare att 
köra på än bensin men denna fördel skulle delvis försvinna när dessa förslag implementeras. 

7.2.9.2 Distribution och försäljning av biogas 

En av de huvudsakliga utmaningarna som fordonsgasen står inför är de höga distributions- 
och försäljningskostnaderna. Enligt Kågeson & Jonsson (2012) är försäljningskostnaden för 
fordonsgas ca 20-30 öre/kWh vilket motsvarar mellan 1,8-2,7 kronor per liter 
bensinekvivalent. Denna siffra är ungefär 10-30 gånger högre än för bensin och diesel. Det är 
den låga försäljningen på varje tankställe som driver upp försäljningskostnaderna till dessa 
nivåer. Enligt Energimyndigheten (2010) uppgår den genomsnittliga produktions-, 
uppgraderings-, distributions- och försäljningskostnaden för biogas till ca 1,5 kr/kWh vilket 
motsvarar nästan 14 kr/l bensinekvivalent. Med dagens pris på ren biogasgas, ca 1,38 kr/kWh 
(EON 2014), är det i många fall en förlustaffär att sälja detta drivmedel. Kågeson (2014) 
konstaterar att det enligt EON inte är lönsamt att sälja fordonsgas på en tankstation om den 
årliga försäljningen inte överstiger 1 miljon normalkubikmeter. I genomsnitt såldes däremot 
under 2012 enbart 460 000 Nm³ per tankställe (Kågeson 2014). 

Det är nödvändigt att hålla priset på biogas nere för att det ska kunna konkurrera med bensin. 
Gasbilar kan likt flexifuelbilar även köra på både bensin och om det är billigare att köra på 
bensin kommer gasbilsägarna att göra detta. I dagsläget är det en god affär för ägaren av en 
gasbil att köra på fordonsgas istället för på bensin då priset är ungefär 15-25 % lägre sett till 
energiinnehåll (Preem 2014). Med dagens priser på fordonsgas och bensin resulterar det i en 
besparing på ca 3000 kr/år vid en årlig körsträcka på 1500 mil (ibid.). Denna förtjänst är 
ganska liten och marginalen för att höja gaspriset är därför inte stor. En höjning av skatten på 
naturgas skulle därför kunna få en påtagligt negativ effekt på försäljningen av fordonsgas 

7.2.9.3 Dagens och morgondagens produktion av biogas 

Idag produceras biogas i Sverige nästan uteslutande från rötning av avloppsslam, växter, 
hushållsavfall och annat organiskt material (EON 2013). Den totala produktionen av biogas 
uppgår årligen till ca 1,6 TWh varav ungefär hälften uppgraderas till fordonsgaskvalitet. Den 
andra halvan används huvudsakligen till värmeproduktion och behöver då inte uppgraderas.  

Det finns olika uppskattningar för hur stor produktionen av biogas från rötning kan bli i 
Sverige. Variationen beror ofta på om det är den teoretiska eller teknisk-ekonomiska 
potentialen som avses. Den senare tar inte bara hänsyn till den tillgängliga mängden råvara 
utan även till om det är lönsamt att producera drivmedlet.  Enligt Kågeson & Jonsson (2012) 
överstiger potentialen för biogas från rötning som kan användas som fordonsgas troligen inte 
2-3 TWh i Sverige även långsiktigt. Författarna påpekar även att den troliga maxpotentialen 
snarare ligger närmare den undre gränsen av intervallet. Energimyndigheten (2010) drar 
slutsatsen att potentialen för biogasproduktion från rötning med dagens ekonomiska 
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förutsättningar inte överstiger 3-4 TWh. Hur stor del av denna energimängd som är 
ekonomiskt lönsam att uppgradera till fordonsgas anges inte. 700 GWh av biogasen förväntas 
däremot komma från rötning av gödsel vilket enligt rapporten inte är lönsamt att uppgradera 
till fordonsgas med dagens ekonomiska förutsättningar. Begränsningen för biogas från rötning 
beror enligt Energimyndigheten (2010) på att de substrat som är lönsamma att röta enbart 
finns i små mängder. Den teoretiska potentialen är betydligt större mycket på grund av den 
stora tillgången på gödsel i Sverige men enligt samma rapport är rötning av gödsel inte 
ekonomiskt lönsamt under dagens ekonomiska förutsättningar och den tekniska och även 
ekonomiska potentialen för den framtida produktionen av biogas blir därför mindre. 

För att större mängder än dessa 2-3 TWh biogas ska kunna produceras och användas som 
fordonsgas måste därför alternativa tekniker användas. Förgasning är en sådan teknik som kan 
användas för att producera en mängd olika biodrivmedel som exempelvis DME, metanol, FT-
bränslen och biogas. Vid förgasning av biomassa kan exempelvis rester från skogsbruk 
användas och brist på råvara är därför inte en lika stor flaskhals. Det finns idag två planerade 
anläggningar för produktion av biogas via förgasning i Sverige; EONs projekt Bio2G och 
GoBiGas Etapp II. Tillsammans uppgår den planerade kapaciteten i dessa två planerade 
anläggningar till ca 2,6 TWh. Den planerade etanolfabriken i Karlshamn har även planerat att 
producera biogas från restprodukter från etanolproduktionen vilket enligt Runesson (2014) 
skulle kunna uppgå till ca 400 GWh biogas. Tillsammans blir alltså den planerade 
produktionskapaciteten för biogas från förgasningen ca 3 TWh. Samtliga projektledare för 
dessa planerade anläggningar konstaterar däremot att de ekonomiska förutsättningarna för att 
gå vidare med projekten idag inte finns (Möller 2014, Burman 2014, Runesson 2014). De 
framhåller emellertid att både en gemensam kvotplikt och prispremiemodellen som FFF-
utredningen presenterar skulle kunna förbättra dessa förutsättningar. 

7.2.9.3 Fordonsgas i personbilar 

Användning av biogas i personbilar sker i så kallade gasbilar som likt flexifuelbilarna även 
kan köras på bensin. Gasbilar har däremot en separat tank för varje drivmedel och oftast är det 
gastanken som tar mest plats. Den huvudsakliga användningen av gasbilar är som förmåns- 
eller bruksbil och under 2012 stod privatpersoner för knappt 1 procent av de köpta gasbilarna 
(Ynnor 2013). Marknaden för gasdrivna personbilar är därför helt beroende av nedsättningen 
av förmånsvärdet (idag 40 %), politiska inköp och eventuella miljöpolicys som företag har. 
En förändring av nedsättningsmöjligheterna för förmånsbilarna skulle därför kunna få en 
påtaglig effekt på försäljningen av gasbilar. 

På samma sätt som för flexifuelbilarna finns det en risk för att gasbilens marknad kommer att 
minska om den uppsatta potential för elfordon ska kunna nås. Det finns säkerligen plats för 
båda dessa fordon i nybilsförsäljningen men när priset på elfordon börjar sjunka är det möjligt 
att fler miljömedvetna företag väljer att tillhandahålla elbilar istället för gasbilar. Detta gäller 
inte minst med hänsyn tagen till att de förslagen till en revidering av förmånsbeskattningen 
som FFF-utredningen presenterade gynnade laddbara bilar betydligt mer än gasdrivna. 

De förslag till en ny förmånsbeskattning som FFF-utredningen ger förbättrar inte avsevärt 
förutsättningarna för att välja gasbilar som förmånsbil. I det förslag som föreslogs kombineras 
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med registreringsskatten avskaffades tvärtom nedsättningsmöjligheterna för gasbilar vilket 
skulle leda till ett högre förmånsvärde än för konventionella bilar i och med att gasbilar i regel 
är ca 40 000 kronor dyrare än vanliga bilar. I det andra förslaget som kombinerades med 
fordonskatten steg förmånsvärdet på gasbilar relativt dagens förmånsbeskattning med nästan 
10 000 kronor per år eftersom nedsättningsmöjligheterna även i detta system försvagades. 
Relativt referensbilen förbättrades emellertid förutsättningarna en aning för gasbilar. Utifrån 
dessa styrmedel verkar det inte troligt att försäljningen av gasbilar skulle öka markant. 

7.2.9.4 Biogas i bussar 

Användningen av biogas i bussar har stigit kraftigt på senare år. Under 2012 stod gasdrivna 
bussar för nästan 20 % av den totala försäljningen av bussar i Sverige. Den här utvecklingen 
beror i hög utsträckning på de höga miljökrav som trafikhuvudmän ställer (Troeng 2013). 
Gasdrivna bussar är nämligen betydligt dyrare i både inköpskostnad och i drift. Kågeson & 
Jonsson (2012) uppskattar den årliga merkostnaden i jämförelse med en dieseldriven buss till 
ca 110 000 kronor eller 10 % med hänsyn tagen till högre inköpskostnad och högre 
servicekostnader. 

I regel kör gasbussar på en högre inblandning av biogas i fordonsgasen än vad personbilar gör 
(Kågeson & Jonsson 2012). Detta beror på att kollektivtrafikbolagen tankar på egna depåer 
och ofta upprättar långvariga kontrakt för försörjningen av biogas. Det finns säkerligen 
betydande variationer i landet, inte minst i Stockholm där bussarna använder majoriteten av 
den producerade biogasen och personbilarna därför kör på en betydligt högre andel naturgas 
(Kågeson & Jonsson 2012). Kollektivtrafiken står allt jämt för en relativt liten del av den 
svenska vägtrafikens energiförbrukning. Enligt Vägverket (2009) skulle det inte krävas mer 
än 1 TWh biogas för att försörja alla tätortsbussar i Sverige om de var gasdrivna. Lantz & 
Börjesson (2010) gör däremot bedömningen att om hela bussflottan körde på biogas skulle 3,9 
TWh gas behövas. Skillnaden skulle kunna bero på att Lantz & Börjesson (2010) även 
inkluderar bussar i mer långväga trafik i beräkningen. I samma rapport gör författarna en 
uppskattning av hur stor del av den svenska biogasförbrukningen som bussar stod för under 
2009. Om samma antaganden används på dagens situation då antalet gasbussar är mer än 
dubbelt så många som i Lantz & Börjessons (2010) beräkning förbrukar gasbussarna idag 
nästan 600 GWh fordonsgas. 

Gasbussar utgör idag en dryg femtedel av den totala kollektivtrafikbussflottan vilket indikerar 
att grovt räknat maximalt 3 TWh bör kunna avsättas i detta trafikslag om samtliga bussar var 
gasbussar. Enligt FFF-utredningens åtgärdspotential behöver däremot lejonparten av 
kollektivtrafikbussarna vara elektrifierade år 2030 för att den uppsatta åtgärdspotentialen ska 
kunna nås. Den beräkningen som gjordes i 7.1.2.1 konstaterade att ca 77 % av bussarna var 
tvungna att vara eldrivna år 2030. Om de resterande bussarna då är gasbussar skulle dessa 
kunna förbruka knappt 1 TWh. 

7.2.9.5 Biogas i lastbilar i distributionstrafik 

Biogas kan även användas i lastbilar. I dagsläget finns det mycket få gasdrivna lastbilar på de 
svenska vägarna men utvecklingen går fort framåt. Enligt Kågeson & Jonsson (2012) används 
gasdrivna lastbilar huvudsakligen i stadstrafik, inte sällan som renhållningsfordon, och valet 
av dessa lastbilar är ofta ett resultat av krav från offentliga beställare.  Eftersom merkostnaden 
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för en gaslastbil i jämförelse med en dieseldriven lastbil i stadstrafik på grund av den högre 
investeringskostnaden och högre servicekostnader enligt samma källa är ca 70 000 kronor 
årligen med en kalkylperiod på 9 år är dessa krav nödvändiga. Den av FFF-utredningen 
föreslagna miljölastbilspremien skulle kunna ta hand om halva merkostnaden vid inköp och 
den årliga merkostnaden med en kalkylperiod på 9 år skulle då sjunka till ca 45 000 kronor. 
KNEG (2013) gör däremot gällande att köpare av distributionslastbilar ofta gör en 
lönsamhetskalkyl på 4,5 år vilket skulle öka den årliga merkostnaden under denna period 
markant.  

Även om priset på gaslastbilar sjunker en aning kommer servicekostnaderna att förbli höga 
och prisskillnaden på gas och diesel måste öka kraftigt om det ska bli lönsamt för 
lastbilsoperatörer som inte har krav från offentliga beställare att förhålla sig till att välja en 
gasdriven lastbil. En bredare marknadsintroduktion av gasdrivna lastbilar i distributionstrafik 
kommer därför att dröja till merkostnaden i jämförelse med diesellastbilar blir mer acceptabel. 

7.2.9.6 Lastbilar i fjärrtrafik 

Det finns även teknik under utveckling som skulle kunna göra det möjligt att använda 
fordonsgas som drivmedel i godstrafik med längre körsträckor. Eftersom lastbilar i fjärrtrafik 
kör betydligt längre än lastbilar i distributionstrafik ställer det andra tekniska krav på 
lastbilarna. Enligt Rolf Willkrans (2014) på Volvo är flytande metan, så kallad LNG 
(liquefied natural gas) eller LBG (liquefied biogas), lämpligare att använda i fjärrtrafik då en 
lastbil som kör på komprimerad gas inte får med sig tillräckligt med bränsle. Flytande metan 
tar betydligt mindre plats än metan i gasform och detta möjliggör inte bara att räckvidden blir 
längre utan även att lastkapaciteten inte påverkas i lika hög utsträckning. De lastbilar för 
flytande metan som Volvo nu utvecklar är baserade på en så kallad metan-diesel-teknik. 
Dessa drivs av både diesel och flytande gas och hur stor förbrukningen av varje drivmedel är 
beror på belastningen på motorn. Andelen gas bör däremot enligt Volvo Group Headquarters 
(2013) kunna uppgå till 90-95 %. En fördel med dessa lastbilar är att motorn liknar en 
dieselmotor och verkningsgraden blir därför hög. I Volvos andra gaslastbilar används en 
ottomotor och verkningsgraden är då betydligt lägre i jämförelse med en dieselmotor. 

På samma sätt som för gaslastbilarna i stadstrafiken är kostnaden för en metan-diesel-lastbil 
betydligt högre än för en dieseldriven. Kågeson & Jonsson (2012) uppskattar att 
merkostnaden vid inköp samt högre servicekostnader med en kalkylperiod på 8 år gör att 
metan-diesel-lastbilen blir ca 84800 kronor dyrare att äga per år. Ägare av lastbilar i fjärrtrafik 
gör däremot ofta kostnadskalkylen på 2-3 år (Hill m fl 2011) vilket ger en betydligt högre 
årlig kostnad. En nackdel är även att biogasen måste kylas ner för att kunna övergå till 
flytande form vilket kan vara kostsamt. Samtidigt kompenseras denna kostnad delvis av att 
transporten av drivmedlet kan bli billigare eftersom mer bränsle kan tas med. 

7.2.9.7 Introduktionen av metan-diesel-tekniken 
För att biogas ska kunna etableras som lastbilsbränsle i fjärrtrafik på grund av de betydligt 
högre kostnaderna som finns konstaterar Volvo Group Headquarters (2013) att det kommer 
att krävas ekonomiskt stöd. Förutom en miljölastbilspremie kommer det även att behövs stöd 
till utveckling och byggnation av metan-diesel-lastbilar och till infrastruktur. Stöd till 
utbyggnad av infrastruktur för flytande metan är däremot möjligt att söka från EU. EU-
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kommissionen har i ett förslag till en revidering av direktivet för infrastruktur för alternativa 
drivmedel föreslagit att medlemsstater måste bygga ut en minimiinfrastruktur för flytande 
metan (European Commission 2013). Tanken med detta initiativ är att inte bara inhemska 
utan även gränsöverskridande transporter skulle kunna använda LNG som fordonsbränsle. 

Enligt Volvo Group Headquarters (2013) skulle ett hundratal metan-diesel-lastbilar först och 
främst behöva ingå i en testflotta under 2-3 år för att tillräckligt med erfarenheter ska kunna 
erhållas innan serieproduktionen kan ta vid. En bredare marknadsintroduktion för biogas i 
fjärrtrafik kommer därför att dröja. 

7.2.9.8 Sammanfattning biogas 

Sammanfattningsvis finns det goda möjligheter för en utökad produktion och användning av 
biogas i vägtrafiken. En av de uppenbara fördelarna med biogas är de väldigt låga 
växthusgasutsläppen som detta bränsle ger upphov till oavsett om produktionen är baserad på 
rötning eller förgasning. Lönsamheten i att sälja biogas som fordonsbränsle är däremot inte 
alltid särskilt god. De höga distributionskostnaderna gör att det kan bli dyrt att bygga upp ett 
nationellt infrastruktursystem för biogas för personbilar. För tyngre fordon är detta ett mindre 
problem då dessa inte kräver en lika väl utbyggd infrastruktur. 

Potentialen för produktion av biogas från rötning uppgår som tidigare nämnt till 2-3 TWh. 
Adderas produktionskapaciteten i de planerade förgasningsanläggningarna ökar denna 
potential till 5-6 TWh. Eftersom förbrukningen av biogas idag enbart uppgår till 0,8 TWh 
kommer det att dröja många år innan så stora mängder kan avsättas i den svenska 
fordonsflottan. Biogas kommer så småningom även att kunna användas i betydligt större 
utsträckning i lastbilar vilket påtagligt skulle kunna öka biogasanvändningen i Sverige. I 
dagsläget är merkostnaderna för gaslastbilar däremot betydande och en introduktion kommer 
att ta tid. 

Mellan 2000 och 2013 steg användningen av fordonsgas med ungefär 1,2 TWh. Denna 
utveckling kommer med största sannolikhet att gå snabbare i framtiden om inte fordonsgasen 
drabbas av en nedgång på samma sätt som för E85. Samtidigt måste dagens användning på ca 
1,5 TWh fyrdubblas till 2030 för att 6 TWh ska förbrukas vilket skulle kräva en betydande 
ökning av användningen som kraftigt överstiger den trend vi sett under de senaste 10 åren. Att 
byta ut naturgasen i fordonsgasen mot biogas kommer även att höja priset på detta drivmedel 
och minska incitamenten för en utökad användning.  Ytterligare förgasningsanläggningar 
skulle kunna byggas 2020-2030 men det blir en utmaning att ställa om fordonsflottan så att 
den kan ta emot större mängden än 6 TWh biogas innan 2030. 

7.2.10 Sammanfattning biodrivmedel 
Sammanfattningsvis är det i dagsläget mycket svårt om inte omöjligt att reflektera kring hur 
stor den inhemska produktion av biodrivmedel skulle kunna vara år 2030 samt vilka mängder 
av denna produktion som skulle kunna avsättas i den svenska fordonsflottan. Detta beror 
framför allt på att biodrivmedelsproducenterna anser att det behövs kraftfullare och 
långsiktigare styrmedel som i dagsläget är svårt för den svenska regeringen att införa då EUs 
statsstödsregler komplicerar och försvårar styrmedelspolitiken. Osäkerheten som råder gör att 
beslut om byggnation av de planerade anläggningarna skjuts upp och det kommer därför att ta 
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längre tid för biodrivmedel att med hjälp av erfarenheterna från driften kunna sänka 
produktionskostnaderna och konkurrera med fossila drivmedel utan omfattande subventioner. 

Om samtliga av dagens produktionsanläggningar finns kvar 2030 samt att de idag planerade 
anläggningarna byggs uppgår produktionskapaciteten till ca 15 TWh årligen. Nästan 4 TWh 
av den planerade kapaciteten finns däremot i anläggningar som planerar att producera 
metanol. Som tidigare nämnt finns det idag ett högst begränsat intresse från både 
fordonstillverkare och drivmedelsleverantörer för detta biodrivmedel. 4 TWh årligen är därför 
en mycket stor energimängd i sammanhanget och eftersom användningen av bensin stadigt 
minskar krymper potentialen för användningen av metanol eftersom möjligheterna till 
inblandning minskar. Högre inblandningar av metanol kan inte användas i dagens fordon utan 
kommer att kräva att fordonstekniska förändringar genomförs. Uppskattningen som gjordes 
var därför att max 1 TWh metanol skulle kunna användas i vägtrafiken till 2030. 

Om dagens produktionskapacitet för etanol finns kvar samtidigt som de två planerade 
cellulosaetanolanläggningarna byggs kommer den inhemska etanolproduktionen att uppgå till 
ca 3 TWh. Med tanke på att låginblandad etanol knappt kan bidra med 1 TWh årligen 2030 
skulle detta relativt väl kunna motsvara vilka mängder etanol vägtrafiken kan förbruka samma 
år. Detta gäller inte minst om även metanol introduceras på marknaden vilket kommer att 
konkurrera med etanol både om låginblandning i bensin och som bränsle till flexifuelbilar. 

Det finns idag ingen planerad DME-anläggning i Sverige. Detta bränsle har däremot förutom 
den låga produktionskostnaden även goda tekniska förutsättningar för att bli ett 
konkurrenskraftigt alternativ bland biodrivmedlen för bussar och lastbilar till 2030. Givet att 
en anläggning byggs under den tidigare delen av 20-talet skulle optimistiskt antaget ca 1 TWh 
årligen kunna förbrukas till år 2030. På samma sätt finns det idag ingen planerad anläggning 
för produktion av FT-bränslen men det skulle mycket väl kunna finnas åtminstone en i drift 
till 2030. Detta förutsätter dock att planeringsarbetet inleds snarast möjligt med tanke på de 
långa ledtiderna som krävs för att utveckla obeprövade tekniker som biobaserad FT-
bränsleproduktion är ett exempel på. 

Om den uppskattade maxpotentialen för biogas från rötning kan åstadkommas samtidigt som 
de planerade förgasningsanläggningarna byggs uppgår biogasproduktionen till ca 6 TWh 
årligen. Att finna avsättning för en sådan mängd i den svenska fordonsflottan till 2030 är 
däremot en större utmaning än att öka produktionen. 

Givet att RME-produktionen ligger kvar på dagens nivå samtidigt som HVO-produktionen 
byggs ut till 3 TWh vilket betraktades som en övre gräns för tillgången på biologiska oljor 
och fetter som inte konkurrerar med livsmedelsindustrin skulle vägtrafiken enligt ovan gjorda 
antaganden kunna förbruka strax över 15 TWh biodrivmedel årligen 2030. I denna mängd är 
även RME-produktionen på 2,5 TWh inräknad trots att inhemsk raps inte kan stå för över 0,5 
TWh av RMEproduktion även långsiktigt. En slurry hydrocracker skulle kunna öka 
produktionen och användningen av biodrivmedel med någon TWh årligen givet att 
produktionen av pyrolys eller flytande lignin sätter igång. 15 TWh förutsätter dock att 
produktionen av DME, syntetisk bensin och diesel i en slurry hydrocracker, biogas från 
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rötning och HVO från slakteriavfall inleds eller utökas trots att det i dagsläget inte finns några 
sådana planer. Detta bör därför betraktas som ett optimistiskt antagande. 

Samtidigt har FFF-utredningen i flera av de trafikslag där biodrivmedel har sin starkaste 
marknad satt upp väldigt höga mål för elektrifieringen av vägtrafiken vilka skulle kräva att 
nästan uteslutande laddbara fordon säljs. Detta gäller framför all stadsbussar och 
distributionslastbilar. Men även företagsbilar som idag är en stor marknad för både 
flexifuelbilar och gasbilar kommer antagligen att kräva en hög elektrifiering om den uppsatta 
potentialen för personbilar ska kunna nås. 

8. Diskussion 
Beträffande elektrifieringen av vägtrafiken delas åtgärdspotentialen i FFF-utredningen upp i 
fyra delåtgärdspotentialer av vilka tre har granskats i detta examensarbete. Det uppsatta målet 
för elektrifieringen av stadsbussarna har goda tekniska förutsättningar att kunna uppnås men 
kommer precis som för distributionslastbilarna att kräva väldigt höga försäljningssiffror av 
laddbara fordon. Detta beror på att eldrivna bussar inte har introduceras på marknaden ännu.  
Åtgärdspotentialen för elektrifieringen av distributionslastbilarna är den som detta 
examensarbete konstaterar kan bli svårast att uppfylla. Ingen av de större lastbilstillverkarna 
har idag några tyngre ellastbilar till försäljning samtidigt som de laddbara lastbilarna som 
vissa nischföretag säljer både har en högst begränsad lastkapacitet och räckvidd. 
Åtgärdspotentialen för personbilarna jämfördes i kapitel 7 med de prognoser som finns för 
försäljningen av laddbara bilar. Inga liknande prognoser finns för försäljningen av tyngre 
laddbara fordon eftersom dessa inte ännu har introduceras på marknaden. Detta gör att det är 
svårt att dra några slutsatser kring i vilken utsträckning den tyngre trafiken kommer att vara 
elektrifierad år 2030 vilket skulle användas som ett argument mot de slutsatser som detta 
examensarbete drar. Samtidigt bör detta faktum även påverka möjligheterna för att sätta upp 
de åtgärdspotentialer som FFF-utredningen presenterar. 

Det uppsatta målet för elektrifieringen av lätta fordon, ca 15 % av körsträckan, är det som 
betraktas som enklast att nå. Försäljningen av elfordon som krävs för att nå upp till den nivå 
ligger inte långt över de prognoser som finns för elfordonsförsäljningen. Ett hinder skulle 
däremot kunna vara ett av de förslag för ett nytt förmånsbeskattningssystem som utredningen 
ger vilket påtagligt skulle höja kostnaden för att inneha en förmånsbil. Elfordon har idag och 
förväntas även i framtiden ha sin största marknad i företagsbilar. Det konstaterades även att 
lätta lastbilar har ett mer oförutsägbart rörelsemönster än personbilar vilket gör att behovet för 
laddning kommer att se annorlunda ut. För att eldrift ska stå för en lika hög andel av 
körsträckan som för personbilar kommer det att krävas en större tillgång till offentlig 
laddinfrastruktur för denna typ av fordon. 

Elektrifieringen av vägtrafiken sker däremot inte spontant och det finns idag ett antal faktorer 
som gör att tidigare prognoser för elbilsförsäljningen har skruvats ned. Fordonstillverkarnas 
egna intresseorganisation ACEA har exempelvis betydligt mer blygsamma prognoser idag än 
för några år sedan mycket beroende på att standardiseringsarbetet för laddinfrastrukturen inte 
har varit framgångsrikt. Liknande misslyckanden i framtiden skulle kunna försena elbilens 
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introduktion ytterligare samtidigt som batteriutvecklingen mycket väl kan gå betydligt fortare 
än vad flera av dagens prognoser gör gällande och därmed förbättra elbilens konkurrenskraft 
mot konventionella bilar.  

En övergripande reflektion kring de åtgärdsförslag som FFF-utredningen presenterade för 
elektrifieringen av vägtrafiken var att det fanns ett överhängande fokus på användning och 
inte utveckling av elfordon. Flera källor har uppgett att styrmedel för att premiera 
teknikutveckling för elfordon är minst lika viktigt för att priset på dessa fordon ska sjunka och 
prestandan förbättras vilket i förlängningen påverkar försäljningen positivt. Beträffande de två 
bonus-malus-systemen som FFF-utredningen presenterade konstaterades det att det 
fordonsskattebaserade systemet gav ett mer generöst stöd till elfordon. Å andra sidan kan en 
registreringsskatt i högre utsträckning påverka konsumentens val av fordon. En nackdel med 
en registreringsskatt kan däremot vara att efterfrågan på bilar minskar vilket kan påverka 
fordonsflottans utbytelsetakt negativt. Samtidigt steg kostnaderna för att inneha en förmånsbil 
väsentligt i det förmånsskattesystem som föreslogs kombineras med registreringsskatten. 

I kapitel 7 konstaterades det att användningen av biodrivmedel i den svenska vägtrafiken år 
2030 troligtvis inte överstiger 15 TWh. En av de huvudsakliga orsakerna till detta är att en 
majoritet av de 8 TWh biodrivmedel som idag används i Sverige låginblandas i bensin och 
diesel. Eftersom det finns gränser för hur hög låginblandningen kan bli kommer användningen 
av låginblandade biodrivmedel inte att kunna växa avsevärt. En annan starkt bidragande orsak 
är att introduktionen av metanol och bioDME i Sverige ser ut att dröja eftersom 
fordonstillverkarna och drivmedelsleverantörerna idag uppvisar ett begränsat intresse för att ta 
till sig ytterligare drivmedel. Eftersom både metanol och DME av sannolika skäl kommer att 
användas i ren eller höginblandad form kommer användningen av dessa inte att stiga med mer 
än ca 1 TWh på 10 år då det först och främst kommer att krävas att försäljningen av DME- 
och metanolfordon tar fart. Det konstaterades även att den nedåtgående trenden för E85 som 
rådigt under de senaste åren måste brytas och utvärderas. Detta skulle kunna ge viktiga 
lärdomar som kan bli användbara nästa gång ett nytt biodrivmedel ska introduceras i Sverige. 

FFF-utredningen försöker genom de styrmedel som utredningen presenterar eliminera de 
hindren som dagens och morgondagens biodrivmedelsproducenter står inför vilka också 
begränsar utbyggnaden av den svenska biodrivmedelsproduktionen. De föreslagna styrmedlen 
är däremot inte oproblematiska att införa. Förslaget för en vidareutveckling av kvotplikten 
kommer inte att kunna genomföras eftersom regeringen nu helt och hållet har slopat 
kvotpliktsförslaget. Prispremiemodellen bryter som flera myndigheter och remissinstanser har 
påpekat mot EUs statsstödsregler och miljöriktlinjer vilket gör att detta styrmedel kommer att 
kräva en omfattande vidare utredning innan det kan genomföras. Premiens storlek kommer 
inte heller att kunna bli i närheten av så hög som FFF-utredningen gör gällande. 

Att FFF-utredningens mål för användningen av alternativa drivmedel är optimistiska bekräftas 
av Trafikverket som i sitt yttrande på utredningen konstaterar att det för elektrifieringen av 
vägtrafiken fortfarande finns ett antal hinder på forskningsnivå som måste övervinnas. 
Beträffande målen för användningen av biodrivmedel konstaterar Trafikverket att det kommer 
att krävas kraftiga satsningar och generösa styrmedel vilka av sannolika skäl kan bli 
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problematiska för regeringen att införa. Att FFF-utredningen presenterar mer optimistiska 
målbilder än vad som rimligtvis kan åstadkommas till 2030 är däremot inte klandervärt utan 
snarare nödvändigt. Målen i FFF-utredningen måste troligtvis ligga bortom det nåbara för att 
inte riskera att utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta stagnerar. 

Samtidigt är det självfallet möjligt att de slutsatser som dras i detta examensarbete kan vara 
felaktiga och att åtgärdspotentialerna i FFF-utredningen faktiskt nås. Det finns alltid en risk 
för att uppskattningar och prognoser för den framtida energianvändningen kan avvika från 
verkligheten eftersom antaganden måste göras. Plötsliga tekniksprång, genombrott och en 
acceleration av teknikutvecklingen för både nya och gamla tekniker kan bana väg för en 
snabbare utveckling än vad som kan förutspås i dagsläget. 

9. Slutsatser 
De åtgärdspotentialer för användningen av alternativa drivmedel i vägtrafiken som FFF-
utredningen anser som nödvändiga att uppnå för att fordonsflottan år 2030 ska kunna 
betraktas som fossilfri är ambitiösa och kommer att kräva en omfattande omställning av 
vägtrafikens bränsleförsörjning. Biodrivmedelsproduktionen kommer att behöva fyrdubblas 
trots att branschen idag inte är redo att göra några investeringar på grund av den vingliga 
styrmedelspolitiken. De förslag som utredningen ger för att råda bot på denna vinglighet ser 
på många håll även ut att inte kunna genomföras. 

Försäljningen av fordon som kan använda el och biodrivmedel måste även öka påtagligt. 
Detta gäller framför allt elfordonen och för dessa i synnerhet tyngre fordon där tekniken 
fortfarande inte har kommersialiserats. Antalet fordon som kan ta emot höginblandade och 
rena biodrivmedel måste även öka markant eftersom låginblandning av biodrivmedel i fossila 
drivmedel begränsas av ett antal faktorer. Rena och höginblandade biodrivmedel kräver 
däremot dedikerade fordon vilket i regel innebär en merkostnad. För bussarna och 
kollektivtrafiken är detta ett mindre problem än för privatpersoner och lastbilsoperatörer som 
ställer högre krav på återbetalningstider. 

Att målen i FFF-utredningen är ambitiösa och kan bli svåra att nå bekräftas exempelvis av den 
uppskattning som Konjunkturinstitutet (2013) har gjort vilken slår fast att beskattningen av 
fossila drivmedel måste stiga med 900 % för att FFF-utredningens mål ska kunna nås. Detta 
skulle resultera i ett pris på ca 42 kr/liter för bensin vilket regeringen troligtvis inte kommer 
att kunna genomföra till 2030 med hänsyn tagen till de samhällsekonomiska konsekvenserna 
en sådan beskattning skulle kunna orsaka. 

Huruvida målen i FFF-utredningen är nåbara eller inte är däremot inte den viktigaste frågan 
utan hur arbetet med att minska vägtrafikens utsläpp faktiskt organiseras. Som det konstateras 
i detta examensarbete måste osäkerheten i den framtida styrmedelspolitiken för biodrivmedel 
elimineras genom att branschen får tydliga och långsiktiga indikationer på vilka subventioner 
som kommer att implementeras efter 2020 när skattebefrielsen inte längre kan användas. För 
elektrifieringen av vägtrafiken konstaterades det att det även kommer att behövas 
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teknikdrivande styrmedel och inte bara subventioner i användarledet som FFF-utredningen 
gör gällande. 
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