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Dagens och framtidens drivmedel
Ett försök att bena upp utmaningar och möjligheter 

med olika slags drivmedel 

Vilka är alternativen idag och i framtiden? Hur gör man elektrobränslen och varför 

skulle man vilja göra det? Hur skiljer sig förutsättningarna för Sverige jämfört med 

övriga världen när det gäller produktion av förnybara drivmedel? Hur skulle en 

framtida bränslemix kunna se ut?
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Koldioxidutsläpp från transportsektorn

CO2 utsläpp

Energibehov CO2 utsläpp per energienhet

Energibehov per km Antal körda km

9. Fortsatt introduktion
av drivmedel med 
låga CO2-utsläpp 

4. Öka antalet passagerare resp
mängd gods per fordon/fartyg

5. Skapa transportsnål
bebyggelsestruktur

6. Resfria dagar

7. Längre lastbilar och större
fartyg. 

8. Bryta sambandet mellan
transportbehov och ekonomisk
tillväxt
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1. Energieffektivare fordon/fartyg
(ex. el-hybrider, energisnålare
motorer)

2. Val av energieffektivare
trafikslag (ex. tåg vs flyg, 
cykel/kollektivtrafik vs bil)

3. Energisnålare körsätt (ex. eco-
driving, platooning)

kan minskas genom
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Olika drivmedelsalternativ från olika energikällor 

lämpar sig olika bra för olika transportslag
Biodrivmedel och elektrobränslen fungerar i alla transportslag

ENERGIKÄLLOR DRIVMEDEL FRAMDRIVNINGSTEKNIKER TRANSPORTSLAG
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Alternativa drivmedel från biomassa
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BIOMASSA OMVANDLINGSPROCESSER ENERGIBÄRARE
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Hur gör man 
elektrobränslen?
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CO2 från luft 
eller havsvatten

CO2 från förbränning

KOLDIOXID

Produktion 

av elektro-

bränslen

Elektro-
lys

Vatten (H2O)

Vätgas 
(H2)

El

CO2

All produktion av 
biodrivmedel ger 
överskott på CO2
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produktion

H2

Elektro-
bränslen

Vanligaste molekylen i bensin C8H18

(annars en blandning av kolväten
mellan 4 till 12 kolatomer). 

Sabatier reactor eller 
Fischer-Tropsch reactor eller 
Methanol synthesis reactor

Värme
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Hur skulle en framtida 

bränslemix kunna se ut?
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Resultat från kostnadsminimering. Global energisystemmodell. 
Analys av bränsleval för världens bilflotta när ambitiösa klimatmål ska nås till lägsta kostnad. 

Source: Grahn M, Azar C, Williander MI, Anderson JE, Mueller SA and Wallington TJ (2009). Fuel and vehicle technology choices for passenger vehicles in 
achieving stringent CO2 targets: connections between transportation and other energy sectors. Environmental Science and Technology 43(9): 3365–3371.
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Passenger vehicle fleet 

Battery cost: $300/kWh
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CO2-krav: Stabilisering på 450 ppm

ICEV = Internal Combustion engine

FCV = Fuel cell vehicle

HEV = Hybrid electric vehicles

PHEV = Plug-in electric vehicles

(Elektrobränslen är inte inkluderat i 

modellen)

PETRO = Bensin/Diesel

BTL= Biodrivmedel

CTL= Bränslen baserade på kol

GTL= Bränslen baserade på naturgas

NG = Naturgas

H2 = Vätgas

Generella resultat:

- Det är osannolikt att en enda bränsle- och tekniklösning kommer att ersätta dagens användning av bensin och 

diesel. Mer sannolikt att vi får se en mix av olika lösningar.

- Hybrider och plug-in-hybrider är lösningar som har potential att spela störst roll i en nära framtid.

- Vätgas är den dyraste tekniken men ändå den som kan dominera en framtida lösning när olja, naturgas och 

bioenergi är mycket knappa resurser. 

- Vätgas eller batteri-elbilar beror på framtida pris på batterier och bränsleceller.

- Den begränsade mängden biodrivmedel kan minska utsläppen till lägre kostnad om den ersätter fossila bränslen i 

el, värme och kemikalieproduktion (istället för som transportbränsle).



Svenskt perspektiv
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Sveriges förutsättningar för ökad andel 
förnybara drivmedel

 Utmaningar förknippade med en storskalig global expansion av
biodrivmedel behöver inte nödvändigtvis gälla Sverige.

 Fördelar för Sverige:
 Glest befolkat land, dvs ingen omedelbar markbegränsning

 Stor biomassa-potential, bl.a. stor mängd restprodukter från skogsindustri (tot potential 50-
85 TWh/år enl underlagsrapport till FFF).

 Väl utbyggd infrastruktur kring storskalig hantering av bioråvara, bla från lång historik kring
massa och pappersindustri.

 Väl utbyggd infrastruktur kring E85, som vid behov sannolikt kan användas för annat än
E85.

 Sverige har redan ett försprång jämfört med andra EU-länder. Redan år 2012 redovisade vi 
12,6% förnybara drivmedel (EUs krav: 10% förnybart 2020), vilket var den högsta siffran 
bland EU-länder.

 Sverige har ambitiösa visioner som många aktörer aktivt jobbar mot, tex fossiloberoende 
fordonsflotta, 2030 (80% CO2-reduktion jmf med 2010) och ett Sverige utan nettoutsläpp av 
växthusgaser 2050.

 Sverige har (och har haft) en hel del policies som underlättar en ökad andel förnybara 
drivmedel*.
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*) tex energi- och koldioxidskattebefrielse för biodrivmedel, lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel (pumplagen), bidrag till 

försäljningsställen för drivmedel för investeringar i andra pumpar än etanol, koldioxiddifferentierad fordonsskatt, nedsatt förmånsvärde för vissa 

miljöbilar, miljöbilspremie, supermiljöbilspremie, fordonsskattebefrielse för miljöbilar, förslag till kvotpliktssystem för biodrivmedel.
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Grahn M., Hansson J. (2015). Prospects for domestic biofuels for transport in Sweden 2030 based on current production and future plans. WILEY 

Interdisciplinary Reviews, Energy and Environment 4 (3): 290–306. DOI: 10.1002/wene.138.

Svenska rapporten finns här: http://spbi.se/wp-content/uploads/2013/03/IVL_B2083_2013_final.pdf  

Scenario över svensk 
biodrivmedelsproduktionskapacitet
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Mina reflektioner kring dagens och framtidens drivmedel:

• Tre huvudgrupper alternativa drivmedel har potential att komma ner i 
nästan nollutsläpp: kolbaserade bränslen (biodrivmedel/ 
elektrobränslen), el, vätgas

• Vilka vinner…
• Biodrivmedel finns redan på marknaden, relativt billigt alternativ, möjligt att

producera i de flesta länder, kan blandas i befintlig infrastruktur och kan efter små
justeringar användas i dagens fordon/fartyg…. ett mycket bra alternativ, men… 

• Storskalig användning av biodrivmedel begränsas av mark- och vattentillgång samt 
dras med risken för stigande matpriser och tveksamt hållbara odlingssätt… 
indikerar att satsa på el och vätgas, men … 

• El och vätgas ser ut att fungera bra för vägfordon, speciellt mindre fordon, men är 
inte helt enkelt att applicera på flyg, sjöfart och långväga tunga vägtransporter. Där 
kan istället icke-fossila kolbaserade drivmedel (biodrivmedel eller elektrobränslen) 
fylla en viktig funktion… indikerar att det inte finns någon enstaka självklar vinnare, 
så … 

• Vilka drivmedel och fordonstekniker som kommer att dominera i 
framtiden är en öppen fråga. Troligen flera parallella lösningar. Vänta 
inte på den enda rätta lösningen.

• Viktigt! CO2 kan minskas med åtgärder för minskat transportbehov och 
mer energisnåla fordon/fartyg (oavsett drivmedel).            


