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EU’s total emission is slightly decreasing
After 2007 also from transport (but still higher than 1990) 

CO2-emissions by sector, EU-28

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/index_en.htm
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Varför är det svårare att minska utsläppen i 
transportsektorn jämfört med andra sektorer?

 Stora utsläppsminskningar kräver både 
beteendeförändringar och tekniklösningar

 Att byta drivmedel kräver att tre aktörer enas

 Fordonstillverkare

 Drivmedelstillverkare

 De som bygger ut tankinfrastruktur
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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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Vilket drivmedel är bäst? 

Beror på vad man jämför…



Maria Grahn

Ethanol

(cellolose,

sugarcane)

Biodiesel

(FAME, HVO)

Wood-based

DME, diesel

Ethanol (wheat,

sugerbeet)

Biogas

(manure)

Conventional

gasoline, diesel

Coal-based

DME, diesel

Well-to-wheel energy expended and greenhouse gas emissions for different fuel production pathways, assuming technology matureness

by year 2020. All biofuel options are plotted as neat products. Pathways differ depending on different primary energy sources (e.g.,

farmed wood, waste wood, straw, corn, wheat, sugarbeet, sugarcane, municipal waste, manure), different types of added energy to the

conversion process (e.g., renewable, natural gas, lignite coal), and different co-products (e.g., animal feed, biogas, electricity).

Source: CONCAWE, Eucar, Joint Research Centre.

Energibalans och klimatpåverkan
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Average net (netto) and gross (brutto) biofuels produced per hectare and year, on average arable land, in southern Sweden 
(Götalands södra slättbyhgder). Translation of the analyzed biofuel option from the left: wheat-ethanol, wheat-biogas, sugarbeet-
ethanol, sugarbeet-biogas, rapeseed methyl esther, pasture-biogas, corn-biogas, willow-ethanol, willow-Fischer-Tropsch-diesel, willow-
DME/methanol, willow-biomethane, poplar-ethanol, poplar-Fischer-Tropsch-diesel, poplar-DME/methanol, poplar-biomethane.

Börjesson P. 2007. ”Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk” [Production conditions of bioenergy in 
Swedish agriculture] and ”Förädling och avsättning av jordbruksbaserade biobränslen” [Conversion and utilisation of biomass from
Swedish agriculture]. Two reports (Lund reports No 61 and 62) included as Appendix to ”Bioenergi från jordbruket – en växande 
resurs” [Appendix to Bioenergy from Swedish agriculture – a growing resource], Statens offentliga utredningar 2007:36. Jordbrukets 
roll som bioenergiproducent Jo 2005:05. Available at http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/19/74/5c250bb0.pdf. 

Markeffektivitet

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/19/74/5c250bb0.pdf


Maria GrahnMulticriteria analysis
Climate impact, energy efficiency, land use efficiency, fuel potential/feedstock availability, vehicle

adaptivity, cost, infrastructure (top score = 5)

Volvo, 2007. Climate issues in focus. Publication No 011-949-027, 01-2008 GB, Available at 
http://www.volvogroup.com/SiteCollectionDocuments/Volvo%20AB/values/environment/climate_issues_in_focus_eng.pdf. 

http://www.volvogroup.com/SiteCollectionDocuments/Volvo AB/values/environment/climate_issues_in_focus_eng.pdf
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Another multi-

criteria analysis

Source: Tsita K.G, Pilavachi P.A. (2013). Evaluation of next generation biomass derived fuels for the transport sector. 

Energy Policy 62: 443–455.

Best value
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Biodrivmedel



Alternativa drivmedel från biomassa

Cellulosa & Lignin

Skog, skogsplantage, 

svartlut

Stärkelse

Spannmål, vete, korn, 

majs mm

Socker

Olja

Raps, solrosfrön

Restflöden

från skogsbruk, jordbruk 

och övr. samhället

Sågspån, halm, sopor, 

slam, slakteriavfall, 

gödsel 

Jäsning

av socker

Etanol

BIOMASSA OMVANDLINGSPROCESSER ENERGIBÄRARE

ElektricitetFörbränning

Metan

Vätgas

Fischer-Tropsch 

bränslen

DME 

(Dimetyleter)
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Förgasning
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och esterisering

FAME
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Vätebehandling
HVO
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Fördelar biodrivmedel

• Kan vara CO2-neutral

• Relativt låg produktionskostnad

• Lokal och globalt utspridd resurs

• Relativt stor potential 
(biomassa kan kanske ersätta
hälften av dagens globala fossilenergianvändning)

• Odlad biomassa kan förutom generera energi även göra
andra nyttor (tex hindra vinderosion och absorbera
tungmetaller ur jorden). 

• Kan ge nya inkomster till fattiga länder

CO
2

Naturligt kretslopp

CO
2

Naturligt kretslopp

Villkor för att bioenergi ska vara CO2-neutralt:

(1) Lika många träd som fälls måste återplanteras, 

(2) All tillsatsenergi (bränsle till arbetsmaskiner, lastbilar, 

kokkärl etc) måste vara helt CO2-neutral och  

(3) Marken måste hanteras på ett sätt som gör att CO2 

inte frigörs från marken. 



Utmaningar global storskalig användning av bioenergi

• Restflöden utmärkt resurs (begränsad)

• Odlad biomassa kräver mark. 
• Mark önskas till bl.a. matproduktion, virke, massa, skydd 

av känsliga ekosystem och bioenergiodlingar.

• Risk för ökande matpriser 

• Biomassan i världen räcker inte till alla
• Många industrisektorer önskar bioenergi, 

tex till kemikalier, el, värme och drivmedel.

• Biomassapotentialen stor men räcker inte till att 

ersätta all användning av fossila bränslen.

• Socioekonomiska utmaninger
• Markrättigheter (land grabbing)

• Fattigdomsfrågor (risk för ohälsa, arbetslöshet mm)

• Bioenergiodlingar oftast bra, men
• vissa plantager ökar risken för förlust av biodiversitet. 

• vissa marker kan ge stora utsläpp av växthusgaser.

Torvmark 
avger CO2

Fattigdomsfrågor

Avskogning
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Vätgas/bränsleceller 
och el/batterier
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Fördelar vätgas, bränsleceller, el och batterier

 Det finns många sätt att producera el och vätgas med 
låga CO2-utsläpp 

 Konkurrerar oftast inte med matproduktion. 

 Bränsleceller och batterier har
 Hög omvandlingseffektivitet.

 Låg ljudnivå

 Inga eller låga lokala utsläpp från fordonen       

(endast vattenånga vid användning av H2 i bränslecell)
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Utmaningar för storskalig användning av vätgas, 
bränsleceller, el, batterier

 Storskalig CO2-neutral el- och vätgasframställning

 Kostsam H2-distribution 

 Lagring av H2 i fordon komplicerat,

 Bränsleceller och batterier fortfarande dyra
 Förbättringar önskas när det gäller produktionskostnader, livslängd 

och minskat behov av sällsynta metaller. 

Flytande H2  -253 OC

Risk för 
läckage i 
pipelines

Komprimerad 
H2  300-700 
bar
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Min forskning just nu: 
Under vilka förutsättningar kan 

elektrobränslen bli konkurrenskraftiga?
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Elektrobränslen har många namn förutom ”Electrofuels”

I litteraturen kan man se begreppen: 

”sun-fuels”, ”power-to-fuels”, ”power-to-gas”, ”power-to-liquid”, 

”synthetic natural gas (SNG)”, 

”e-fuels, e-gas, e-methanol, e-diesel, e-gasoline” 

”synthetic fuels from carbon dioxide and water”

”carbon recycling fuels”
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Production

of electro-

fuels

Electro-
lysis

Water (H2O)

Hydrogen 
(H2)El

Biomass
(C6H10O5)

Biofuels

Methane (CH4)

Methanol (CH3OH)

DME (CH3OCH3)

Higher alcohols, e.g., Ethanol (C2H5OH)

Higher hydrocarbons, e.g., Gasoline (C8H18)

Biofuel
production

Other hydrogen 
options (H2)

How to utilize or 

store possible

future excess 

electricity

How to substitute fossil 

based fuels in the 

transportation sector, 

especially aviation and 

shipping face 

challenges utlilzing

batteries and fuel cells.

400-3700 €2015/kWelec

CO2 from air 
and seawater

CO2 from combustion

Carbon dioxide

CO2

CO2

5-10 €/tCO2

H2

Electrofuels

Synthesis reactor (e.g. 
Sabatier, Fischer-Tropsch)

Heat

30-2100 €2015/kWfuel

How to utilize

the maximum of

carbon in the 

globally limited

amount of

biomass
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Production cost different efuels, 2030 
assuming most optimistic (best), least optimistic (worst) and median values (base)

Brynolf S, Taljegard M, Grahn M, Hansson J. (2016). Electrofuels for the transport sector: a review of production costs. 

Submitted to Renewable & Sustainable Energy Reviews.

Parameters assumed for 2030, 50 MW 

reactor, CF 80%. 

Interest rate 5%

Economic lifetime 25 years

Investment costs:

Alkaline electrolyzers €/kWelec 700 (400-900)

Methane reactor €/kWfuel 300 (50-500)

Methanol reactor €/kWfuel 500 (300-600)

DME reactor €/kWfuel 500 (300-700)

FT liquids reactor €/kWfuel 700(400-1000)

Gasoline (via meoh) €/kWfuel 900(700-1000)

Electrolyzer efficiency 66 (50-74) %

Electricity price 50 €/MWh el

CO2 capture 30 €/tCO2

O&M 4%

Water 1 €/m³

Production costs
have the 
potential to lie in 
the order of 100 
EUR/MWh in 
future (similar to 
the most 
expensive 
biofuels). 

E-gasoline
only slightly
more
expensive



Example results on fuel mix for global car fleet using a global cost
minimisation energy systems model

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-target: 450 ppm

ICEV = Internal Combustion engine
FCV = Fuel cell vehicle
HEV = Hybrid electric vehicles
PHEV = Plug-in electric vehicles

(Electrofuels are not included)

PETRO = Gasoline/Diesel
BTL= Biofuels
CTL= Fuels based on coal
GTL= Fuels based on natural gas
NG = Natural gas
H2 = Hydrogen

General results:
- It is not likely that one single solution will dominate the fuel scenario. 
- Hybrids and plug-in-hybrids are solutions that have the potential to play a large role in the near future.
- Hydrogen is the most expensive solution but still a fuel that may dominate in a long term when oil, natural gas and 

bioenergy are scarce sources. 
- Scenarios are most often either dominated by electricity or hydrogen solutions depending on battery prices, fuel cell 

prices and hydrogen storage cost.  
- The globally limited amount of biomass can reduce CO2 emissions at a lower cost if it replaces fossil fuels in the 

stationary energy sector compared to replacing oil in the transportation sector. 



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.

 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.
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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



Slutsatser från FFF-utredningen:  
omställning av svenska vägtransportsektorn

http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/07/39/1591b3dd.pdf

Maria Grahn



Maria Grahn

Mina reflektioner kring framtidens drivmedel

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

• Drivmedel som har en fördel är de som 
• kan blandas i konventionella bränslen (alkoholer, biodiesel, 

elektrobränslen)
• redan har en utbyggd infrastruktur (E85, metan)
• satsas på inom EU (el, metan och vätgas). 

• Biodrivmedel som har en fördel är de som är
• markeffektiva (avfall och skogsråvara generellt mycket markeffektiva)
• energieffektiva (skogsråvara generellt utmärkt energibalans – WTW) 
• kostnadseffektiva  

• Det är högst sannolikt att det kommer att utvecklas flera 
parallella drivmedelslösningar. Vänta inte på den enda rätta 
lösningen.

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


