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Växjö 
2017-04-06 
 
Inledning Pierre Ståhl Energikontor Sydost 

- Andra träffen som arrangeras inom drivmedelsnätverket. 
- Dagens tema är övergripande jämförelse gällande drivmedel 
- Projektägare på plats: Energikontoret och Länsstyrelsen Kronoberg 
-  

Dagens och framtidens drivmedel: Maria Grahn 
Chalmers 
Maria belyser olika aspekter av drivmedel och förklarar att det finns olika sätt att jämföra olika 
drivmedel. Det finns inga rätt eller fel utan det viktiga är att skapa en medvetenhet kring 
bakgrunden och prioriteringar bakom sina egna val, säger hon. 
I presentationen visar hon en bild över utsläppsnivåer på EU nivå från olika sektorer (se 
presentation). Detta diagram visar att alla sektorer utom transportsektorn minskar sina 
koldioxidutsläpp (jämfört med 1990). Hon berättar också att godstransporter är det som ökar 
och att personbilar faktiskt minskar sina utsläpp i dagsläget. Transportsektorns koldioxidutsläpp 
är starkt kopplat till den ekonomiska utvecklingen. 
Varför är det så svårt att ställa om transportsektorn? 
-Det krävs beteendeförändringar samtidigt som det krävs teknikförändringar och 
infrastruktursatsningar, säger Maria. Hon jämför med att ställa om till förnybar el genom nya 
elproduktionsanläggningar, då kommer konsumenterna automatiskt att använda den gröna elen 
som finns i uttagen. Där har beteendet inte en lika viktig roll. 
Det behövs också ett samarbete mellan: 

• Fordonstillverkare,  
• Drivmedelsproducenter och  
• infrastrukturbyggare 

Maria berömmer alla lokala aktörer som trots denna komplexitet i transportsektorn når 
framgång och gör skillnad, t.ex. kommuner som vågar satsa på hållbara alternativ. 
Utifrån en bild som Maria visar kan man se att om man bryter ner transporter är det 3 faktorer 
som man kan arbeta med för att minska koldioxidutsläppen (se presentation). 
Maria förklarar begreppet ”platooning”. Det är ett ämne för forskare på bland annat Chalmers 
som handlar om utveckling av avståndssensorer som kan möjliggöra ”lastbilståg” det vill säga 
flera lastbilar som kör väldigt tätt efter varandra för att minska bränsleförbrukning. 
En utmaning är att bryta sambandet mellan konsumtion (som leder till transport av prylar) och 
ekonomisk tillväxt. 
Vidare går Maria igenom olika drivmedel, källorna till dem, omvandling och till vilka 
transportslag de olika drivmedlen är möjliga att använda. De streckade linjerna i figuren betyder 
att det är tekniskt möjligt att genomföra men inte optimalt/rekommenderat. 
I en fördjupad diskussion om vätgas nämns volymen som en nackdel. Vätgasen tar stor plats. 
T.ex. på fartyg för långa sjötransporter så krävs 300 extra containerplatser för att använda 



 
 
 

 

                    
 
 

 
Biogas Action är finansierat av EU genom  

Horisont 2020-programmet  
under avtal nummer 691755. 

      

vätgas jämfört med normalfallet (olja). En annan utmaning med vätgasen är att det är svårt att 
lagra den utan att den läcker ut. Studiebesök i Japan tyder på att biltillverkare där tror på en 
framtid för vätgas som drivmedel, det är i alla fall inte uträknat. 
Ytterligare en grupp av bränslen som Maria fokuserar på är elektrobränslen. Elektrobränslen är 
bensin/diesel/gas som framställs med hjälp av el. Det finns tekniker för detta och det finns även 
goda exempel. T.ex. på Island, där det finns billig förnybar el. Där tillverkas metanol. Det finns 
även tankar på Gotland. Istället för att bygga en ledning för överföring av el till fastlandet 
funderar man på att koppla ihop överskottsel med koldioxid från industrin för lokal/regional 
produktion av elektrobränslen. 
Ur ett energiperspektiv är verkningsgraden mycket lägre att använda elen för att tillverka 
drivmedel i stället för att använda den direkt i elbilar. Troligtvis behövs båda. Elektrobränslen är 
bra eftersom de kan användas i befintliga strukturer (fordon och infrastruktur). Vid stor andel 
förnybar elproduktion (vind och sol) kommer det att finnas tidpunkter med överskott av el som 
måste lagras på något sät. Att tillverka bränsle kan då vara ett bra alternativ. 
Olika förnybara alternativ ställs ofta mot varandra, men för att komma framåt behövs en mix av 
drivmedel. Diskussioner och gissningar om framtiden skapar osäkerheter och kan hindra oss från 
att komma igång. Antalet fossilfria alternativ gör det svårt att välja. Marias bild visar på att det 
finns en bred palett av fossilfria alternativ. Viktigt att se att det skapar goda förutsättningar för 
en omställning! 
 
Olika sätt att jämföra drivmedel: 

1. Klimatprestanda och energi 
2. Markeffektivitet MWh/ha 
3. Multikriterieanalys 1 utan viktning 
4. Multikriterieanalys 2 

Det finns flera olika försök till att väga samman de olika kriterier som med i analyserna.  
Några tankar om fördelar/nackdelar för olika drivmedel från: 
GLOBALT perspektiv 
På global nivå är det el och gas som dominerar. Det som gör att gasen eller elen ”vinner” i olika 
scenarier beror främst på priser på batterier och bränsleceller. Biodrivmedel kommer inte in i 
den globala bilden. Bioenergin går i första hand till värme och elproduktion. 
EU perspektiv 
Även här är det gas och el som kan ses som fördelaktiga. 
SVENSKT perspektiv 
I Sverige finns stor biomassapotential och bra förutsättningar för produktion av biodrivmedel. 
Beroende på avvägningar mot andra användningsområden för biomassa och naturhänsyn så 
skulle biobaserade drivmedel helt kunna ersätta fossila bränslen. 
De drivmedel som passar in i EU:s bild har lite fördel jämfört med andra. Det finns en fördel för 
de bränslen som kan blandas med dagens diesel och bensin. 
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”Vad är ett hållbart drivmedel?” Peter Hildingsson, 
TRB 
TRB är ett nätverk av transportörer. Peters föredrag bygger på en kortare tidshorisont än maria 
Grahns. Han arbetar här och nu. Fokus för TRB är tunga fordon, lastbilscentraler. Hjälper 
medlemmar att kunna erbjuda fossilfria transportlösningar.  
Just nu 30% förnybar andel nationellt för TRBs medlemmar. 
Vilket drivmedel är bäst på sikt? Beror på var man siktar… 
Tidsperspektiv är viktigt. Miljöpåverkan av olika slag finns att väga in. Även socialt ansvar och 
produktkvalitet är viktiga aspekter. 
Peter pratar om två olika typer av miljöpåverkan: 

• Luftkvalitet och 
• Koldioxidutsläpp. 

Luftkvaliteten påverkas av ett antal emissioner (NOx, CO, HC och PM) sk reglerade emissioner. 
Dessa kan man minska/påverka genom att förändra förutsättningar i motorn på fordonet, 
kravnivån styrs av EURO-klass. Koldioxiden går inte att rena bort genom denna typ av åtgärder. 
EURO- klasserna har tidigare lovat mer än vad som presterats men från och med introduktionen 
av EURO 6 2014 har det blivit mindre problem i driftsfasen (dvs fordonen har klarat kraven). För 
att som kund få en bättre luftkvalitet skulle man t.ex. kunna ställa krav på andel EURO 6 
klassade fordon. Genom att ställa krav på drivmedlet kommer man inte åt de ovan nämnda 
emissionerna på samma sätt. 
Totalt koldioxidutsläpp (fossil koldioxid) är svårt att bedöma. Ett sätt är att jämföra värden 
genom att använda WTW (well-to-wheel). En LCA (Life Cycle Analysis) är en fördjupad variant 
av WTW där även fordonets påverkan vid tillverkning till skrotning tas med. WTW fokuserar på 
drivmedlet. 
 
CO2 ekvivalenter per liter är ett mått som används. Det kan vara svårt att jämföra eftersom det 
inte säger något om energiinnehållet. Alla drivmedel tankas inte i liter. Ett bättre mått är CO2 
ekvivalenter per MJ. Det jämförs sedan med ett fossilt referensvärde (från EU). 
Den svenska hållbarhetslagen- säger den vad som är hållbart? 
Förnybara drivmedel kan produceras ineffektivt och därmed ge en sämre CO2 besparing, detta 
syns om man använder CO2 ekvivalenter/MJ. Kan man tänka att det då i vissa sammanhang inte 
är bra att ställa krav på förnybart? 
 
Peter håller med Maria om att det inte är en lösning som gäller utan det är flera drivmedel som 
behövs för en omställning. Olika drivmedel passar olika användningsområden. Många alternativ 
gör det svårt att välja. 
 
Hur gör man aktiva val? 
-Höginblandning (25 - 50% förnybart). Olika leverantörer har olika % i sina bensin och 
dieselprodukter. Dessa bränslen är standardbränslen och kräver inga specialfordon eller tillstånd 
från fordonstillverkare. 
- HVO100: Syntetisk diesel. Uppfyller ej eu-standarden EN 590 (för mer info: 
http://spbi.se/blog/faktadatabas/artiklar/dieselbransle-mk-2-och-3/) . Måste godkännas av 
fordonstillverkare för att användas i fordonen. Även personbilar. Det finns ca 140 tankstationer i 

http://spbi.se/blog/faktadatabas/artiklar/dieselbransle-mk-2-och-3/
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landet och det har ökat väldigt snabbt de senaste åren. De flesta stationer är anpassade för tung 
trafik. Försäljningen ökar och efterfrågan är stor. Begränsningen är tillgång på bränslet. 
- RME 100: Detta drivmedel har minskat kraftigt på grund av skatteregler. Även detta klassas 
som ett specialbränsle. Trots den ekonomiska situation som råder just nu finns det anledning att 
tro att det kommer öka igen. Därför är det viktigt för kravställarna att hålla avtal/upphandlingar 
tillräckligt öppna för att tillåta RME igen om utvecklingen vänder. 
-Biogas: Ej så vanligt för tunga transporter. 
-ED95: Etanoldiesel, ej standardbränsle. 
- Andra lösningar är hybrider, elvägar, vätgas (endast konceptbilar). 
-Övrig syntetisk diesel har hög potential. Tillverkas av tex Lignin (restprodukt från 
pappersmassaframställning)  
 
Peter går tillbaka till frågan om vad som är ett hållbart drivmedel. Det finns många svar på den 
frågan. Hållbart för vem? 
-Man kan t.ex. utgå ifrån lagen (2010:598)  
-Råvaran hamnar ofta i centrum när det gäller diskussioner om hållbara drivmedel.  
 
Några kommentarer kring ”bränslebytet”, Regeringens förslag att öka andel förnybara 
bränslen. 
2015 - kvotplikt=kortsiktigt 
2017 - bränslebytet, 
http://www.regeringen.se/494ab5/globalassets/regeringen/dokument/miljo--och-
energidepartementet/pdf/branslebytet-faktapm-3.0.pdf . Förslag klimatprestanda- ej volym 
med införande 2018-07-01. TRB är positiva till detta och ser det som ett steg framåt. 
Upphandling/kravställning 

- Låt utföraren välja drivmedel men tala om vilken nivå (klimatprestanda) 
- Förslag till kravställare, ställ krav på: 

o Minskat CO2 
o Förnybar andel 
o Luftkvalitet 

- Uppföljning viktigt. Låt utföraren lämna redovisning. 
o www.klimat.akeri.se  
o För att kontrollera siffrorna kan beställaren t.ex. begära bränslenota som en 

form av stickprov. 
Fråga om lagringstid/åldrande RME 100. 
Svar från Peter: Den håller ca 6 mån. Det finns ”mirakelmedel” som man kan tillsätta. 
Länsstyrelsen tillägger att det även kan vara problem vid säsongsuppstart med fossila drivmedel 
(ex i deras båt). 

  

http://www.regeringen.se/494ab5/globalassets/regeringen/dokument/miljo--och-energidepartementet/pdf/branslebytet-faktapm-3.0.pdf
http://www.regeringen.se/494ab5/globalassets/regeringen/dokument/miljo--och-energidepartementet/pdf/branslebytet-faktapm-3.0.pdf
http://www.klimat.akeri.se/
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Morgan Ahlberg, Fyrbodal kommunalförbund och  
projektet ”Hela gröna vägen” 
Fyrbodals kommunalförbund är ett område med både städer och landsbygd. Morgan jobbar 
med gemensamma frågor inom avdelningen ”Affärsdriven miljöutveckling”. 
Projektet Hela gröna vägen är ett Interreg-projekt (Sverige-Norge) där alla 39 kommuner ingår 
(25 i Norge). Även näringslivet är en del av projektet. Huvudfokus är: 

- Upphandling av transporter 
- Infrastruktur för gröna drivmedel 
- Affärsmöjligheter i det lokala näringslivet kopplat till hållbara transporter 

Projektet har en bred politisk förankring och alla kommuner (kommunalråd) har skrivit under en 
”Budkavle” som gått runt i ett tidigare projekt i området. I regionen var man tidigt ute med att 
man ville bli fossilfri till 2030, vilket nu alla kommuner enats kring.  
Morgan beskriver arbetet med Beteendet, Bränslet och Bilen. Fokus ligger på 
beteendeförändringar eftersom det är väldigt viktigt! Idag kommer Morgan fokusera på 
Bränslet, men framhåller vikten av att det inte bara går att arbeta med drivmedelsfrågan och 
ersätta all konsumtion med förnybara alternativ. 
Det är lätt att man fastnar i frågan vilket bränsle som är bäst, vad ska man välja? Resultatet av 
det blir lätt att man väntar. Morgan uppmuntrar alla till att starta. Jämför inte förnybara 
bränslen med varandra, jämför förnybara med fossila. Alla förnybara bränslen är viktiga om vi 
ska nå målen. 
I projektet hela gröna vägen har det blivit ett fokus på el och biogas. Visst arbete kring HVO sker 
också, men tillgången är liten och det finns problematik kring palmoljan. HVO används där el och 
biogas inte fungerar, t.ex. i vissa gamla fordon som bara är verksamma på flygplatser. 
Infrastruktur: 

- Laddställen genom klimatklivet 
- Biogastankställen. Projektet arbetar med BRC. Viktigt att det är kommersiellt men med 

kommunens fordon som en grund. Personbilar, skolskjuts och sopbilar. Önskan om 
kollektivtrafik. 

- Flytande biometan (Oslo-Hamburg) 
Fordonsgasen har olika förnybar andel (sopor, slam, stallgödsel). 75 - 100%. Fordonsgas Sverige 
AB. Det finns möjlighet för ökad produktion av biogas i Brålanda. 70% av kapacitet och tillstånd 
utnyttjas.  
Ett fokus i projektet är även att sprida information i media och kommunicera förändringen. Även 
här finns politisk uppbackning och alla kommunalråd har spelat in en ”selfie-film” som de sprider 
på Facebook. Morgan visar även filmer om Norges första elsopbil och elbilar i hemtjänsten i 
Uddevalla. 
För mer info om projektet se http://fossilfri2030.se/  

  

http://fossilfri2030.se/
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Paneldebatt 
Per-Anders Persson, Länsstyrelsen Kronoberg startar och leder debatten. I panelen återfinns 
dagens tre talare. 
Det bästa får inte bli de godas fiende. 
Fråga: Hur får vi fler att förstå att mixen behövs? 
Panel: 

- Alla som kan göra ett aktivt val- gör det! 
- Viktigt att man kan få till en lösning där det är tillåtet att det kostar lite mer att vara 

hållbar, då kan fler göra rätt val. 
- Högre kostnad för att släppa ut CO2 
- Stöd till nya innovation, förbättringar, F&U 
- Bli konkret! Utred om kommunens fordon kan bytas ut. Hur kör de? Hur långt kör de? 

Osv. Visa på enkla alternativ. 
- Fokusera på möjligheter 
- Gör lite i taget- det viktiga är att man sätter igång. 
- Fokusera på användarvänlighet 

Fråga: Budkavlen- hur fungerade den? 
Panel: Gick från kommun till kommun 
Kommentar: Studiebesök till Fyrbodal skulle behövas  
Fråga: Finns ED95? 
Panel: 

- Produkten finns och det går att få bulkleverans 
- Specialfordon/tillstånd krävs 
- Stockholms lokaltrafik har erfarenheter från drivmedlet 

Fråga: Netto/Brutto - fossilbränslefritt? Vilken definition använder ”hela gröna vägen”? 
- Det är olika hur olika ställer upp målet. Kalmar ska vara ”helt” fossilbränslefria.  

Panel: Fyrbodals kommunalförbund ska vara ”fossiloberoende” enligt den statliga definitionen. 
Senast Morgan kollade upp det så innebar det 80% förnybart till 2030 (kan ha sänkts till 70%) 
Kommentar panel gällande transportköpare: 

• Ofta mkt krav och lite morot, saknas incitament för leverantörer 
• Låg betalningsvilja 
• Längre avtal hade varit bra för transportörer 
• HVO i transporter: Transportören står ibland för merkostnaden för att behålla viktiga 

kunder. 
• Skatteregler måste vara på plats innan svensk produktion kan komma igång 

Diskussion om LCA (Life Cycle Analysis). Varför blir det olika resultat? Maria nämner att det är 
intressant ur ett forskarperspektiv. Det kan bero på olika elmix, olika beräkningsmodeller mm 
Kommentar elproduktion: Det är av största vikt att elproduktionen blir fossilfri om vi över huvud 
taget ska nå 2-gradersmålet. Det är inget argument dock, tycker Maria, att inte använda elbilar. 
Ställ om till elfordon också så är vi beredda när elen blir grön. 
Fråga: Kan man klimatkompensera på ett vettigt sätt? 
Panel: Om man ser till ett fordons livslängd så är 2030 snart! - Höga utskrotningspremier krävs 
för att förnya fordonsflottan. 
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