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Sammanfattning 

Rapporten har skrivits för BioFuel Regions räkning i syfte att beskriva och sammanfatta kunskapsläget 

för ett antal förnybara drivmedel jämfört med dess fossila motsvarighet. De biodrivmedel som har 

analyserats är fordonsgas, DME och el. Först gjordes en analys av bensin och diesel vilket fungerade 

som en referens mot respektive biodrivmedel. Värdekedjan (råvara, produktion, distribution, fordon, 

regelverk och marknadskraft) har analyserats. Lika så har den miljömässiga påverkan, de ekonomiska 

förutsättningarna, den framtida utvecklingspotential och förutsättningar i norra Sverige gåtts igenom 

för de olika bränslena.  

I dagsläget dominerar fossila drivmedel för marknaden i både världen och Sverige. I Sverige stod 

andelen biodrivmedel i transportsektorn för ca 12 % år 2014. Det har satts upp mål om att denna siffra 

ska öka till mer än 80 % för att Sverige ska vara fossiloberoende till år 2030. 

Förutsättningarna för att ett drivmedel ska etableras på marknaden och vara konkurrenskraftigt är att 

alla länkarna i värdekedjan (råvara, produktion, distribution, fordon, regelverk och marknadskraft) är 

uppfyllda och kan visa potential.  

Regelverket kring biodrivmedel är en av flera avgörande faktorer då det kan begränsa, eller främja 

utvecklingen. Regelverket är viktigt för att säkerställa en hållbar produktion av drivmedlen genom 

hela kedjan. Exempelvis kan utsläppsminskningen av ett visst drivmedel vara stort vid själva 

användningen av det men utsläppen vid framtagningen av råvaran så stora att det inte kan klassas som 

hållbart. I Sverige styrs biodrivmedel i dagsläget av lagar under drivmedelsdirektivet Elbilar har inget 

eget regelverk, men påverkas av en mängd lagar och förordningar som rör el och fordon i allmänhet. 

DME används idag i så liten skala att det i dagsläget inte finns några specifika regelverk för dessa 

drivmedel. 

Livscykelanalysen visar att BioDME från biomassa släpper ut mindre växthusgaser (9 g CO2/km) än 

bensin och diesel som släpper ut 165 respektive 158 g CO2/km. För biogas som producerats med 

restprodukter jämförs med fossila drivmedel är reduktionen ca 80-90 % (Börjesson et al., 2013). 

Enligt Elforsks beräkningar släpper en elbil 112 g/km CO2 även om den endast drivs med marginalel, 

vilket fortfarande innebär lägre utsläpp än genomsnittutsläppet från bensinbilar. Tittar man på 

genomsnittet i Europa ser man att utsläppen från elbilar ligger på 63 g/km vilket är mindre än hälften 

jämfört med den genomsnittliga bensinbilen. Räknar man på den genomsnittliga elen i Sverige blir 

utsläppen 1,5 g/km. 

Möjligheterna för att Sverige ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta finns. Denna studie 

visar att det finns tillgänglig teknik för produktion och fordon samt en bred råvarubas, men att det för 

vissa drivmedel saknas ett utbyggt distributionssystem. Dessutom krävs en tydlighet i regelverk och 

politiska incitament för att övertyga marknaden. Ingen av de drivmedel som studerats kan fasa ut hela 

den fossila fordonsflottan ensamt. Därför är varje drivmedel viktigt för att fylla i övergången till en 

fossilfri fordonsflotta.   
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Abstract 

The report was written for BioFuel Region in order to describe and summarize the state of knowledge 

of a number of renewable fuels compared with its fossil counterpart. Biofuels that have been analyzed 

are biogas, DME and electricity. The study first analyses gasoline and diesel, which served as a 

reference to the respective biofuels. The study included analyzes from different perspectives, such as 

raw material, production, distribution, automotive, regulatory and market. Analyzes about the 

environmental impacts, economic conditions, future development potential and opportunities in 

northern Sweden for the different fuels have been studied. 

 

Fossil fuels are currently dominating fuel market in both Sweden and the world. In Sweden 2014 the 

proportion of biofuels in the transport sector was about 12%. Goals have been set and this figure is to 

increase to more than 80% in Sweden and by 2030 Sweden shall become independent of fossil fuels. 

 

Sweden have the potential to reach its goal of having a fossil-independent vehicle fleet. This study 

shows that there is already technology available for the production of vehicles as well as a broad raw 

material base, but for some fuels a distribution system is still missing. In addition, a clarity in the 

regulatory and political incentives to convince the market. None of the fuels studied can phase out the 

entire fossil fleet alone. Therefore all fuels are important. Some renewable fuels may not be seen as an 

option in the future because of the limited carbon reduction or production risk competing with food 

production. However, this should not stop the development of these fuels, when all fuels have an 

important role to play in the transition to a fossil-free vehicle fleet. 
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Förord 

Detta examensarbete innebär den avslutande delen på min utbildning till högskoleingenjör inom 

energiteknik. Arbetet omfattar 15hp och genomfördes under sista perioden av vårterminen hos 

BioFuel Region i Umeå. 

Utan hjälp från vissa personer och skulle delar av den här rapporten inte varit genomförbara och därför 

vill framföra ett stort tack till dem:  

BioFuel Region som varit beställare av projektet och engagerade genom hela processen. Ett extra tack 

till Anna Albinsson som varit den närmsta kontakten.  

Robert Eklund som varit kursansvarig för projektet som denna rapport innefattar samt hjälpt till och 

funnits som stöd under hela arbetet. 
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Figur 1. BioFuel Region 

1. Inledning 

I dagsläget domineras drivmedelsindustrin av fossilbaserade drivmedel som bensin och diesel. En 

övergång till förnybara drivmedel kan ge både en minskad miljöbelastning och en ökad 

försörjningstrygghet. En livscykelanalys över råvara, produktion, distribution och fordon måste göras 

för både det fossila och det förnybara drivmedlet för att säkerställa en tillräcklig hållbarhet samt att det 

faktiskt är en förbättring gentemot det fossila alternativet.  

Det faktum att Sverige är beroende av fossila bränslen inom transportsektorn kan innebära negativa 

konsekvenser vid ett snabbt stigande oljepris eller vid strypt gas- och oljedistribution från stora 

exportörer som exempelvis Ryssland. Dessutom är olja, kol och naturgas ändliga resurser som det är 

osäkert gällande hur mycket som finns kvar. Användning av fossila drivmedel bidrar även till negativa 

konsekvenser på klimatet och miljön, där bl.a. ökade utsläpp av växthusgaser och partikelutsläpp är 

det som diskuteras mest i världen. Sverige har satt upp ett mål om att vara fossiloberoende till 2030 

och därför måste alternativa drivmedel som bidrar till minskad miljöbelastning och ökade möjligheter 

för inhemsk produktion öka inom en snar framtid.  

1.1 Bakgrund 

Denna studie har gjorts på uppdrag av BioFuel Region i Umeå, vilken är en medlemsägd icke 

vinstdrivande organisation som grundades 2003 av regionala aktörer, se Figur 1. BioFuel Region är ett 

samarbete mellan kommuner, företag och universitet i de fyra nordligaste länen i Sverige. 

Organisationen är partipolitiskt obunden och stöds av ett antal nationella myndigheter. Deras vision är 

att norra Sverige ska bli en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt hållbart samhälle. BioFuel Regions huvudfokus ligger på en omställning till förnybar 

energi med tonvikt på transporter och hållbara produkter baserade på skogsråvaror. Rapporten är 

skriven för att ge teknisk men lättläst information för dem som är intresserade för att veta nuläget hos 

de aktuella drivmedlen med de senaste källorna. Rapporten ska också kunna användas som 

utbildningsmaterial för BioFuel Regions räkning. 
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1.2 Metod och avgränsningar 

Arbetet är en litteraturstudie. De data som används i rapporten har tagits från olika källor. Källorna har 

en varierande säkerhetsgrad. Källorna som har använts är webbsidor, rapporter, intervjuer och statistik. 

Studien utgår från bensin och diesel som agerar referenser för att jämföra de mot respektive drivmedel. 

Studien fokuserar på hur förutsättningar ser ut för respektive drivmedel ur Sveriges perspektiv. Varje 

drivmedel har studerats ur olika perspektiv. I studien introduceras varje drivmedel var för sig, där de 

analyseras utifrån värdekedjan: Råvara, Produktion, Distribution, Fordon, Regelverk och 

Marknadskraft, se Figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Värdekedjan för drivmedel 

Dessutom analyseras aspekter som miljöpåverkan, ekonomi samt vad det finns för utsikter för 

drivmedlet i norra Sverige. De drivmedel som har inkluderats i studien är fordonsgas, DME och el. 

Som fossila motsvarigheter studerades även fossil bensin och diesel. Dessa är de mest intressanta 

alternativen då vissa redan är etablerade medan andra förväntas spela en viktig roll i framtidens 

energisystem. Viktigt att poängtera är att de förnybara drivmedlen inte jämförs sinsemellan utan bara 

med sin fossila motsvarighet.  

1.5 Definitioner och förkortningar 

Lokal miljö - Hur påverkas den lokala miljön där bränslet förbrukas och där bränslet skapas/utvinns?  

Fossilfritt: Helt utan fossila produkter.  

Fossiloberoende: Mellan 80 och 99 % mindre fossila produkter.  

Biogas: Gas erhållen vid rötning, till stor del bestående av metan. I dagligt tal inkluderas också ofta 

SNG framställd genom förgasning av organiskt material i begreppet biogas. Kallas ibland rågas. 

Innehåller metan, koldioxid och vattenånga. 

Metan: Det enklaste kolvätet samt en energibärare i biogas och naturgas. 

Fordonsgas: Handelsnamnet för den gas som innehåller minst 97 procent metan, oavsett ursprung. 

DME: Dimetyleter. Ett gasformigt bränsle som kan produceras genom förgasningsteknik och kan 

användas i modifierade tyngre fordon. Kan framställas av syntesgas. 
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2. Fossil bensin och diesel 

Eftersom världen sedan andra världskriget haft nästan obegränsad tillgång till billig energi i form av 

fossil olja så har världen gjort sig beroende av oljebaserade drivmedel inom transportsektorn. För att 

producera dessa drivmedel raffineras den fossila råoljan, vilket innebär att råoljan separeras m.h.a. 

värme till en rad olika oljeprodukter, däribland bensin och diesel. Efter raffinering vidareförädlas 

bensinen och dieseln för att ge bränslena dess önskade egenskaper. Olja kan även produceras från 

förnybara källor, men i detta kapitel är det endast fossil olja som berörs. 

Den vanligaste metoden för utvinning av råolja är att via ett borrhål pumpa upp den från de 

underjordiska oljereservoarer som finns runt om i världen. Olja som kan produceras på detta sätt kallas 

för konventionell olja, i dagsläget är det länder i mellanöstern som har den högsta produktionen av 

konventionell olja. Eftersom användningen vida överskrider nybildandet av olja så minskar de 

kvarvarande oljereservoarerna och det blir allt svårare och kostsammare att utvinna olja. 

Under de senaste åren har produktionen av konventionell olja stagnerat och den fortsatta ökningen av 

världsproduktionen beror på att allt fler producenter har övergått till att producera marginalolja. 

(Höök) Marginalolja är ett begrepp som används för att innefatta både svårtillgänglig konventionell 

olja samt olja som kräver en annan produktionsteknik än dagens huvudsakliga oljekällor, så kallad 

okonventionell olja. Marginaloljan är av någon anledning alltid tveksam att utvinna, antingen på grund 

av dålig lönsamhet eller på grund av miljömässiga risker. 

Distributionssystemet för bensin och diesel är väl utbyggt och i Sverige finns det idag 2 723 

tankställen. Dock kommer det starka oljeberoende som finns idag inte att kunna fortsätta under 

obegränsad tid eftersom fossil olja är en ändlig resurs som dessutom påverkar klimatet negativt. 

2.1 Råvara 

Med konventionell olja menas främst råolja men också kondensat från naturgas. (Sorrell and Speirs, 

2009) Råolja bildas genom att lagrad energi i växter och djur på havets bottnar under miljontals år av 

högt tryck och hög temperatur omvandlas till flytande kolväten, olja. (Energimyndigheten, 2009) Råolja 

är relativt lättillgänglig eftersom den kan pumpas upp direkt ur de underjordiska reservoarerna via ett 

borrhål. Eftersom dagens användning av olja vida överskrider nybildandet av olja så räknas oljan som 

en ändlig resurs (Höök, 2015). 

Efter oljekriserna på 1970-talet så har produktionen av olja ökat stadigt och ligger i dagsläget på ca 85 

miljoner fat per dag (Höök, 2015). Idag finns det finns cirka 70 000 oljefält i världen, de 500 största av 

dessa står dock för två tredjedelar av de sammanlagda oljefyndigheterna. Många av dessa enorma 

oljefält är relativt gamla och har redan passerat toppen av sin produktionskapacitet, de flesta av de 

resterande kommer börja tappa i produktion inom ett decennium. Samtidigt är förhoppningarna om att 

hitta många nya enorma fält inte så höga (Sorrell and Speirs, 2009). Det är detta fenomen som kallas 

peak oil, vilket innebär att vi nått toppen av världens oljeproduktion och att den i framtiden kommer 

minska. I Figur 3 visas hur produktionen från ett flertal oljeproducerande länder väntas avta. 
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Figur 3. Historisk produktion och förväntad framtida produktion för ett flertal länder (Zittel et al., 2013). 

I dagsläget minskar den årliga produktionen av konventionell råolja med ca 4-8 % vilket innebär att en 

produktionskapacitet på 4-7 miljoner fat per dag måste tillföras för att hålla oljeproduktionen konstant. 

Detta innebär att fem gånger mer olja än det som produceras idag i Saudi-Arabien måste hittas och tas i 

drift till 2030 (Höök, 2015). 

 

Figur 4. Oljeproducerande länder år 2014(BP, 2015). 
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Ytterligare en aspekt att ta i beaktning när det gäller tillgången på olja är att stora delar av den nuvarande 

produktionen sker i politiskt oroliga områden som mellanöstern (Foundation, 2011). Om exporten från 

några av dessa länder helt skulle upphöra på grund av krig eller annan orsak skulle det kunna innebära 

en oljebrist och ökade oljepriser i världen. I Figur 4 visas fördelningen mellan oljeproducerande länder 

år 2014. 

Nu när den konventionella oljan minskat avsevärt söker oljebolagen efter mer okonventionell olja för 

att kunna möta efterfrågan. Den okonventionella oljan är betydligt svårare och dyrare att ta tillvara på, 

dessutom bidrar oftast utvinningen till mer koldioxidutsläpp, än konventionell olja (Foundation, 2011). 

Det finns ingen allmänt vedertagen definition av okonventionell olja, men i stort sätt räknas en oljekälla 

som okonventionell om den kräver en signifikant annan produktionsteknik än dagens huvudsakliga 

oljereservoarer (Foundation, 2011). Exempel på vad som räknas som okonventionell olja är olja från 

oljesand och skifferolja. 

Marginalolja 
Förutom den okonventionella oljan så finns det även oexploaterade resurser av konventionell olja. Dessa 

fyndigheter ligger på mer extrema platser än de som används idag. Exempel på sådana platser är de 

oljefält som ligger på stora djup under havet mellan Arktis, Afrika och Brasilien, samt oljefyndigheter i 

västra Amazonas. Dessa platser är mer avlägsna eller tekniskt svåra att komma åt samt kan ligga i extra 

känsliga miljöer eller samhällen. För att innefatta både den okonventionella oljan och olja från extrema 

platser används uttrycket marginalolja. Gemensamt för alla typer av marginalolja är att dessa av någon 

anledning är tveksamma att utvinna, antingen på grund av dålig lönsamhet eller på grund av hög risk 

när det gäller påverkan av miljö och samhällen. Den ökande produktionen av marginalolja drivs av de 

stora internationella oljebolagen på grund av den minskade tillgången på konventionell olja. Denna 

minskning beror inte bara av att den totala tillgången minskar utan också till stor del på grund av 

politiska faktorer som begränsar tillgången för de internationella bolagen (Foundation, 2011). 

Oljesand  
Består av sand som är mättad med bitumen. Bitumen är olja i fast eller nästan fast form som kräver 

okonventionella metoder för att kunna utvinnas. Antingen i form av dagbrott eller, för djupare 

fyndigheter, ånginjektion för att starta ett flöde i ett borrhål. För att omvandla den bitumen som utvinns 

till syntetisk råolja måste den genomgå en process som kräver stora mängder vatten och fossila bränslen. 

De största fyndigheterna av oljesand finns i norra Kanada där det idag produceras över två miljoner fat 

olja om dagen. Oljesanden i Alberta i norra Kanada är den näst största oljefyndigheten i världen och 

sträcker sig över ett område stort som England. Exploateringen av oljesand i Kanada innebär en enorm 

påverkan på naturen då stora arealer med boreal skog avverkas till förmån för enorma dagbrott 

(Foundation, 2011). 

Skifferolja  
utvinns från bergmaterial, skiffrar, som innehåller olja. Oljan är insprängd i berget och för att frigöra 

oljan måste det skapas sprickor i berget. Dessa sprickor skapas med hjälp av tekniken fracking, se 

avsnittet 2.2 Produktion för mer information om hur fracking fungerar. USA är den största producenten 

av skifferolja idag och det har varit en kraftig ökning av denna typ av olja under det senaste decenniet. 

Livslängden på ett borrhål för skifferolja är väldigt mycket kortare än för konventionell olja. Efter 2 år 

finns bara ca 10 % av produktionskapaciteten kvar i en skifferoljebrunn jämfört med en konventionell 

oljebrunn där olja kan utvinnas under årtionden (Höök, 2015).  

2.2 Produktion 
För att producera oljebaserade drivmedel som bensin och diesel är det första steget att hitta och 

utvinna råolja. Denna råolja raffineras sedan till olika drivmedel.  
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Utvinning av råolja 
Att hitta olja handlade långt in på 1900-talet om att göra provborrningar och hoppas på det bästa. Denna 

slumpmässiga borrning har minskat i takt med att metoder som bygger på geofysik har utvecklats. 

Genom att analysera berggrunden går det numera att göra kvalificerade gissningar för om en plats kan 

innehålla en oljefyndighet. Trots dessa metoder krävs det ändå provborrningar för att avgöra om 

förutsättningarna är tillräckligt bra för att påbörja utvinning (SPBI, 2015d). 

När en lämplig oljefyndighet hittats borras det borrhål som sedan oljan ska pumpas upp igenom. Att 

borra är en kostsam process som bygger på samma princip oavsett om det sker på land eller till havs. En 

borrkrona av hårdmetall borrar sig djupare ner i berggrunden och borröret där bergmaterialet 

transporteras upp igenom förlängs under arbetets gång. Borrtekniken har utvecklats mycket och idag är 

det möjligt att borra tusentals meter djupt och det går även att borra horisontellt. Denna utveckling av 

borrtekniken har möjliggjort att det idag går att tömma oljereservoarerna i högre utsträckning, samt att 

kunna borra efter olja på nya platser med svåra klimat- eller djupförhållanden (SPBI, 2015d). 

Eftersom oljan ligger under tryck i oljereservoaren trycks den upp genom borrhålet när en ny 

oljereservoar tas i drift. I takt med att trycket sjunker är det möjligt att fortsätta hålla hög utvinningstakt 

genom att pumpa ner vatten eller gas för att öka trycket. När trycket är borta går det också att använda 

mekaniska pumpar för att pumpa upp oljan (SPBI, 2015d). 

En typ av marginalolja som möjliggjorts av den förbättrade borrtekniken är den olja som finns i 

djuphavsområden. Idag borras det ned till 3000 meters vattendjup (SPBI, 2015d), med ökat borrdjup 

ökar också kostnaderna till följd av att det krävs dyrare och mer utrustning men också högavlönad 

personal med specialkunskaper (Foundation, 2011).  

 

Figur 5 En illustration av hur utvecklingen av oljeborrning vid allt större djup. 

Oljeutvinning vid stora djup ökar också risken för olyckor (Koch, 2015). Utvecklingen av borrning efter 

olja till havs vid allt större djup illustreras i Figur 5. 

Även fracking är en teknik som blivit möjlig tack vare utvecklad borrteknik. Denna teknik går ut på att 

först borra vertikalt ned till önskat djup för att där fortsätta borra horisontellt. Genom att pumpa ner en 
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blandning av vatten, kemikalier och sand i borrhålet med högt tryck uppstår sprickbildning i berget 

och frigör den olja som legat insprängd i berget, Figur 6 illustrerar tekniken.  

 

Figur 6 En illustration av hur fracking fungerar (McClatchy-Tribune). 

Sanden som pumpas ner har till uppgift att fastna i sprickorna och förhindra att dessa stängs. De 

kemikalier som tillsätts ska underlätta transporten av oljan upp till ytan. 

EROI 
För att bedöma hur energieffektiv en energikälla är måste hänsyn tas till hur mycket energi det går åt för 

produktion i förhållande till hur mycket energi som sedan kan användas. Detta brukar benämnas EROI 

efter det engelska uttrycket Energy Return On Investment. För oljeprodukter innebär detta att all energi 

som krävs för att hitta och utvinna oljan, transportera den till raffinaderiet och tillverka de färdiga 

produkterna. Med anledning av att nya oljefält i stor utsträckning innehåller mindre olja och är placerade 

på mer svårtillgängliga platser, i kombination med att en större andel utvunnen olja idag är 

okonventionell, så krävs det nu mer energi för per liter utvunnen olja än vad det gjorde för t.ex. 50 år 

sedan. För utvinning av olja i USA minskade exempelvis EROI från omkring 100:1 år 1930 till omkring 

20:1 i mitten av 1990-talet (Sorrell and Speirs, 2009). 

Produktion av drivmedel 
Oavsett om råoljan pumpats upp direkt ur marken eller om den processats fram från exempelvis oljesand 

så behöver den upparbetas för att kunna användas som drivmedel. Denna process kallas för raffinering 

och möjliggör att oljan kan omvandlas till flera olika oljeprodukter som förutom drivmedel innefattar 

exempelvis uppvärmningsbränslen och smörjmedel (SPBI, 2015e). 

Raffinering innebär att råoljan upphettas så att de olika produkterna kan separeras från varandra. Detta 

är möjligt eftersom de olika produkterna har olika kokpunkter där de ändrar fas från flytande till gas. 

Först upphettas råoljan till mellan 370°C och 430°C och förs in i botten av det cylinderformade torn 

som kallas fraktioneringskolonn. De fraktioner som övergått till gas stiger uppåt i tornet samtidigt som 

de kyls av, i takt med att gaserna kyls under respektive kokpunkt så kondenseras de på olika höjd i 

tornet, se Figur 7. De tunga tjockoljorna blir kvar och utvinns nära botten, i mitten utvinns exempelvis 
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diesel och eldningsolja medan de lättare kolväteföreningarna bensin och flygbränsle utvinns i den övre 

delen (SPBI, 2015e).  

 

Figur 7 Schematisk illustration över produktionsprocessen för fossila drivmedel. 

Beroende på varifrån oljan kommer så har den olika sammansättning och därmed varierar också den 

mängd som kan produceras av de olika produkterna. Normalt är dock att andelen bensin efter raffinering 

ligger på maximalt 25 %. Detta är ett problem eftersom marknadsbehovet är betydligt högre, men med 

hjälp av ytterligare processer har många raffinaderier lyckats öka andelen bensin till mellan 40 och 60 

% (SPBI, 2015e). 

 

Figur 8 Sveriges råoljeimport 2013 uppdelad på exporterande länder (SPBI, 2013). 
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I Sverige finns idag fem raffinaderier varav tre tillverkar bensin, diesel och eldningsolja, tillsammans 

har de en kapacitet att hantera cirka 30 miljoner ton råolja per år (SPBI, 2015e). Detta kan jämföras med 

att den mängd råolja Sverige importerar idag är cirka 19 miljoner ton råolja per år (bilister, 2013) 

(Toolbox, 2015). Den största delen av den råolja Sverige importerar kommer från Ryssland. I Figur 8 

visas fördelningen mellan de länder som Sverige importerade olja ifrån år 2013. 

2.3 Distribution 
Distributionen av fossilbaserade drivmedel sker i huvudsak i två steg, först som råolja från oljekällan 

till ett raffinaderi och därefter som färdigt drivmedel till slutanvändare. 

Distribution av råolja 
Eftersom olja är en råvara som används över hela världen i mycket stora volymer krävs det omfattande 

transporter för att få produktionen att fungera. För att transportera råoljan till raffinaderierna används 

antingen rörledningar, så kallade pipelines, eller stora tankfartyg. Eftersom pipelines är dyra att bygga 

och att underhålla kräver dessa stor användning för att nå lönsamhet. Dessa används därför främst för 

kortare transporter samt i tätbefolkade områden där behovet är stort. Dagens tankfartyg är upp till flera 

hundra meter långa och använder sig av avancerade lösningar för att kunna transportera flera typer av 

oljeprodukter på samma gång (SPBI, 2015f). 

Distribution av drivmedel 
För att nå slutkonsument kräver de färdiga drivmedlen, som normalt kommer från något raffinaderi i 

Sverige, ett fungerande distributionssystem. Detta system innefattar ett antal oljehamnar, oljedepåer och 

drivmedelsstationer runt om i landet. I Sverige finns ett trettiotal oljehamnar som har oljedepåer för 

lagring. Transporten från raffinaderierna till oljehamnarna sker med hjälp av en mindre typ av 

tankfartyg. En oljedepå fungerar både som lagringsplats av oljeprodukter och som utlastningsplats för 

tankbilar. Det finns cirka 40 oljedepåer i Sverige vilka enligt bestämmelser ska innehålla motsvarande 

minst 90 dagars nettoimport (Regeringen, 2014). Lagringen sker i cisterner placerade antingen ovan jord 

eller i bergrum, därifrån förs sedan oljeprodukterna över till tankbilar (SPBI, 2015c). 

Det finns cirka 800 tankbilar i Sverige, dessa kan tillsammans med ett släp transportera runt 55 m3 

bränsle vardera. Tankbilarna används för transporter dels direkt till fastigheter, flyget och industrin, dels 

till drivmedelsstationer. Det finns idag 2 723 drivmedelsstationer i Sverige, vilka drivs av ett femtontal 

olika drivmedelsbolag (SPBI, 2015c). 

2.4 Fordon 
Precis som i övriga delar av världen så drivs majoriteten av fordonen i Sverige av bensin och diesel. I 

Sverige uppgick andelen fossila bränslen inom vägtransportsektorn till 88 % år 2014. Detta trots att 

bensinanvändningen i Sverige minskat med 34 % sedan 2006. Detta kan till stor del förklaras av att det 

säljs allt färre bensindrivna fordon till förmån för dieseldrivna. Sedan 2006 har antalet persondieselbilar 

ökat med 370 %, detta har bidragit till att dieselanvändningen i Sverige ökat med 38 % under samma 

period, Figur 9 (Energimyndigheten, 2014d). Den stora förbrukningen av diesel står den kommersiella 

transportsektorn för då nästan alla tunga lastbilar drivs av diesel.  
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Figur 9. Levererad energimängd för olika drivmedel per år i Sverige (Östborn et al., 2013). 

Bensindrivna bilar använder sig av Ottomotorn som är en kolvmotor där bränsle- och luftblandningen 

antänds av ett tändstift. Dieselmotorn är också den en kolvmotor men till skillnad från ottomotorn så har 

den inget tändstift. Bränslet självantänder istället på grund av den komprimerade luftens temperatur då 

det sprutas in i kompressionsfasens slutskede. Dagens bensinmotorer har en maximal verkningsgrad på 

ca 30 % medan dieselmotorerna ligger på 40-45 % (Pröckl, 2010). 

En stor anledning till den ökade andelen dieselbilar är den låga bränsleförbrukningen och att de nya 

dieselmotorerna blir allt renare. De katalysatorer som används för att rena avgaserna i dieselbilar är 

effektiva när de är varma. Innan de uppnått tillräckligt hög temperatur fungerar de inte alls lika bra och 

släpper ut klart större mängder av föroreningar (Mccaughey, 2015). 

Det vanligaste är fortfarande bensin- eller dieselbilar, men försäljningen av hybridbilar har under de 

senaste åren ökat (värld, 2014). Dagens hybridbilar använder en elmotor som komplement till en bensin- 

eller dieselmotor och kan därmed minska förbrukningen av fossila bränslen (Miljöfordon, 2014).  

2.5 Regelverk 
För biodrivmedel finns tre olika hållbarhetskrav, se regelverk för DME, det enda av dessa som gäller 

för fossila drivmedel är kravet om spårbarhet. Det kravet gäller i dagsläget också bara att kunna redovisa 

ursprungsland. Enligt drivmedelslagen ska drivmedelsleverantörer en gång per år rapportera till 

Energimyndigheten den totala volymen levererade drivmedel, drivmedlens ursprung samt utsläppen i 

ett livscykelperspektiv. Den säger också att leverantörerna ska vidta åtgärder för att minska 

växthusgasutsläppen. År 2020 ska de ha minskat med minst 6 % jämfört med utsläppen 2010. 

Inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel regleras också av drivmedelslagen. I miljöklass 1 
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bensin får högst 10 % etanol samt 3 % metanol blandas in. I miljöklass 1 diesel får det blandas in högst 

7 % biodiesel (bilister, 2013). 

Inom EU finns gemensamma miljöklasser som reglerar utsläppen från nya bilar. I den senaste standarden 

Euro 6 som gäller från september 2014 begränsas NOx-utsläppen från dieselbilar till max 80 mg/km när 

de testas enligt den europeiska körcykeln.  

Skatten på fossila drivmedel är uppdelad i en energiskatt samt en koldioxidskatt, utöver dessa 

tillkommer 25 % moms på både drivmedelspriset och skatten (Ekonomifakta, 2015). För bensin av 

miljöklass 1 är energiskatten 3,25 kr/liter och koldioxidskatten 2,60 kr/liter. För diesel av miljöklass 1 

är energiskatten 1,83 kr/liter och koldioxidskatten 3,22 kr/liter (Skatteverket, 2015b). 

2.6 Marknadskraft 
Världen är idag helt beroende av olja och totalt förbrukas 31 miljarder fat olja under ett år, ca 60 % av 

oljan används inom transportsektorn och över 95 % av all energi inom transportsektorn kommer från 

olja (Höök, 2015). Detta starka oljeberoende kommer inte att kunna fortsätta under obegränsad tid 

eftersom fossil olja är en ändlig resurs som dessutom påverkar klimatet negativt. Därför kommer det 

vara nödvändigt att i högre grad använda förnybara drivmedel inom transportsektorn än vad som görs 

idag. Under de senaste åren har en ökning av andelen förnybara drivmedel skett, vilket kan ses i Figur 

9. År 2006 utgjorde biodrivmedlen endast 3 % av transportsektorns energianvändning i Sverige, år 2014 

hade den siffran ökat till 12 % (Energimyndigheten, 2014d).  

Den allra största delen av den bensin och diesel vi använder i Sverige produceras av importerad råolja 

(bilister, 2013). Om tillgången på olja minskar ökar också risken att de producerande länderna prioriterar 

sina egna behov och minskar exporten (Matisons, 2015).  

2.7 Ekonomisk Aspekt 

Eftersom oljan under lång tid varit så billig har andra drivmedel än de från fossil olja haft svårt att vara 

konkurrenskraftiga vad gäller pris. Detta kan vara på väg att ändras eftersom den minskade produktionen 

av konventionell olja kommer behöva ersättas av marginalolja.  

Marginalolja är nästan uteslutande dyrare att producera än konventionell olja, vilket illustreras i Figur 

10. Den oljesand som bryts i dagbrott kräver omfattande bearbetning innan den blir en färdig olja som 

kan raffineras. Dessutom innebär verksamheten med dagbrott stora kostnader för markåterställning och 

vattenreningskostnader. Den produktion som används vid djupare fyndigheter av oljesand kräver 

mycket naturgas och är därmed beroende av låga naturgaspriser för att vara lönsam (Foundation, 2011).  
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Figur 10. Produktionskostnad för olika typer av oljekällor (Energy, 2015). 

Dagens oljepris på under 50 dollar per fat (Råvarumarknaden, 2015) gör att mycket av den marginalolja 

som produceras idag inte är lönsam (Höök, 2015). Men på grund av att bolagen gjort stora investeringar 

så fortsätter ändå produktionen så länge som de kan täcka sina rörliga kostnader (Tully, 2015). 

2.8 Miljöpåverkan  

Vid förbränning av fossila bränslen släpps bland annat växthusgaser, svaveldioxid, kväveoxid, 

kolväten och partiklar ut i atmosfären vilket påverkar klimatet och miljön negativt. Även produktionen 

av drivmedel har negativ påverkan på miljön. I detta avsnitt redovisas global, regional och lokal 

miljöpåverkan under respektive rubrik. 

 

Global klimatpåverkan 

Växthusgaser är benämningen av olika gaser som absorberar värmestrålningen från jorden och på så sätt 

förhindrar utstrålningen vilket gör att planetens temperatur ökar. De främsta växthusgaserna är koldioxid 

(CO2), dikväveoxid (N2O), vattenånga (H2O), ozon (O3) och metan (CH4) (IPCC, 2007). Dessa gaser 

finns naturligt i atmosfären och det är de som gör att vi har en behaglig medeltemperatur på ca 15˚C på 

planeten. En ökad mängd växthusgaser ökar dock den globala uppvärmningen, vilket har lett till att 

jordens medeltemperatur nu ökar med mer än 0,1˚C per decennium (IPCC, 2007).  

Den vanligaste växthusgasen i atmosfären är vattenånga (Wikipedia, 2015) men den mest aktuella när 

det gäller utsläpp från transporter är koldioxid. Detta eftersom de kolväten som funnits begravda djupt 

nere i marken omvandlas till koldioxid och släppts ut i atmosfären vid förbränning av fossila bränslen, 

vilket bidrar till en ökad växthuseffekt. 
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I Sverige står inrikes transporter för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser, där den största delen 

består av koldioxid (Naturvårdsverket, 2015c). År 2013 förbrukades i Sverige 5,5 miljoner m3 diesel 

vilket gav upphov till 14,06 miljoner ton koldioxid som släpptes ut i landet enbart från 

dieselförbrukningen (Rasmusson, 2014).   

Ett mått på hur stor miljöpåverkan en viss typ av oljeproduktion har ges av Oil-Climate Index som tagits 

fram av Stanford University och University of Calgary. Detta index används för att jämföra olika typer 

av oljor och beräknas på utsläpp av växthusgaser från hela värdekedjan från produktion till 

slutanvändning. Av de testade oljorna är det 80 procent skillnad mellan den med lägst och den med 

högst utsläpp av växthusgaser. Det som framkommer tydligt i denna undersökning är att marginaloljan 

har klart större utsläpp av växthusgaser än den konventionella oljan (Gordon et al., 2015).  

Regional miljö 

Vanliga regionala miljöproblem från användningen av bensin och diesel är utsläpp av svaveldioxid och 

kväveoxider. Ämnet svavel finns i fossila drivmedel som vid förbränning omvandlas till svaveldioxid. 

När svaveldioxid släpps ut i atmosfären reagerar det med vatten och syre för att sedan omvandlas till 

svavelsyra. Syran regnar ner och på sätt orsakar den mark- och vattenförsurning. Kväveoxiderna, NOx, 

bildas då luftens kväve och syre reagerar med varandra under den höga temperatur som uppstår i 

förbränningsmotorer. Dessa bidrar till övergödning, bildar syror som fräter på byggnader och försurar 

marken (Trafikverket, 2014).  

Vid utvinning och raffinering läcker det ofta ut olja och gas i atmosfären, marken och haven. Vid de 

flesta raffinaderier handlar det om mindre utsläpp men i längden så kan det handla om betydande 

mängder. Vid flera tillfällen har oljebolagen orsakat stora utsläpp som klassas som miljökatastrofer, till 

exempel oljeutsläppet i Mexikanska golfen där upp till 200 miljoner fat olja läckte ut i havet (Guard, 

2011).  

Ett annat exempel på oljeutsläpp är de långvariga problemen i Nigeriadeltat. Under de senaste 60 åren 

som oljeutvinningen pågått har det skett många oljeutsläpp som förorenat vattnet. Detta har fått till följd 

att fiskar dött, skördarna minskat på den förorenade marken och det förorenade dricksvattnet utsätter 

människorna för allvarliga hälsorisker. Shell som är en av aktörerna har under årtionden struntat i att ta 

tag i utsläppsproblemen. Många av utsläppen har inte sanerats eller inte sanerats ordentligt (Mccaughey, 

2015). 

Lokal miljö 

Ett vanligt lokalt miljöproblem är de luftföroreningar som uppstår till följd av förbränning av fossila 

bränslen, i synnerhet i tätorter. De innehåller avgaspartiklar, kolväten och kväveoxider. Avgaspartiklar 

frigörs i atmosfären vid ofullständig förbränning av fossila bränslen. Dessa partiklar är 

cancerframkallande och bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar samt luftvägssjukdomar. Kolväten är ett 

samlingsnamn för olika grundämnen som innehåller kol och väte. Bland kolväten finns flera 

cancerframkallande ämnen som exempelvis bensen. Vissa kolväten bidrar också tillsammans med 

kväveoxider till bildandet av marknära ozon vilket är irriterande för andningsvägarna och som i högre 

koncentration kan ge upphov till vävnadsskador (Trafikverket, 2014). 
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Figur 11. Dagbrott för utvinning av olja från oljesand. 

Även produktionen av drivmedlen kan ge stora lokala miljöproblem. Exempelvis de stora dagbrotten 

som används för att producera olja från oljesand då dessa ödelägger stora markområden, se Figur 11. 

3. DME 
Dimetyleter eller BioDME är det enklaste etern som finns, det är en lätt gas under standardförhållande, 

lättantändlig och kan hanteras i flytande form vid tryck högre än 5 bar eller vid lägre temperatur än -25 

grader Celsius. Det kan framställas ur både fossila och förnybara råmaterial och när det framställs ur 

förnyelsebara råvaror kallas det för BioDME. BioDME kan användas i dieselmotorer utan att de behöver 

genomgå några större justeringar. BioDME har ett högt cetantal och har en lägre 

självantändningstemperatur än diesel (Kemikalieinspektionen, 2015).  

DME kan framställas ur både fossila och förnybara råmaterial. Den här rapporten kommer dock endast 

behandla BioDME som framställs ur förnybara råvaror. BioDME kan produceras från biomassa med 

hög verkningsgrad genom den relativt nya tekniken svartlutsförgasning som har utvecklats inom den 

kemiska massaindustrin (Gustavsson, 2007).  

3.1 Råvara  

BioDME kan framställas ur skogsråvara och svartlut. Svartlut är en biprodukt inom massa – och 

pappersindustrin. Svartlut bildas när träflis kokas till pappersmassa och innehåller ligninrester, 

hemicellulosa och oorganiska kemikalier som har använts i massakokningsprocessen. I dagsläget 

förbränns svartluten i sodapannor där man får ut energi till processen i form av ånga och el, samt att 

kemikalierna från massakoket återvinns i form av grönlut. Med förgasningsteknik av svartlut kan även 

drivmedel framställas i denna process. Den totala energimängden som årligen utvinns ur svartlut i 

Sverige uppskattas till ca 20 TWh (Gustavsson, 2007).  
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3.2 Produktion 
BioDME kan framställas med hjälp av förgasning av skogsråvara som termokemiskt omvandlar 

organiskt bränsle till syntesgas. När biomassa förgasas så bildas syntesgas. Denna gas består av en 

blandning av vätgas (H2) och kolmonoxid (CO). Syntesgasen kan sedan antingen förbrännas eller 

användas som råmaterial vid framställning av nya substanser. 

 
Figur 12. Processen från biobränslen till syntesgas och tillverkning av drivmedel. 

För att producera BioDME omvandlas syntesgasen först till metanol med hjälp av en katalysator 

(koppar). Därefter sker en dehydrering av metanolen vilket omvandlar metanolen till BioDME. 

BioDME kan också framställas genom förgasning av svartlut. Syntesgas framställs vid förgasningen för 

att sedan i en katalytisk process få fram BioDME (Ramkvist, 2015). Figur 12 visar hur DME kan 

produceras från olika råvaror. I figuren ser man att man kan framställa BioDME ur energikällorna avfall, 

skogsråvara och svartlut som först går in i en förgasare för att sedan via DME-syntes framställa BioDME 

som sedan destileras innan den når slutkonsumenten. I figuren visas det också hur man framställer DME 

från naturgas. Först omvandlas gasen till metanol som därefter omvandlas till DME för att sedan likt 

BioDMEn destileras innan den når slutkonsumenten. Som restprodukt från processen blir det metanol 

och vatten. Restprodukten metanol tas tillvara på och återanvänds i processen.  

 

3.3 Fordon 
DME används i en dieselmotor som har modifierats med ett trycksatt system. Det som modifieras i 

dieselmotorn för att vara kompatibel med BioDME är insprutningssystemet av bränslet, detta eftersom 

det behövs ett tryck på 5 bar för att bränslet ska hållas flytande (Ramkvist, 2015). Därför kan drivlinor 

som anpassas till BioDME användas i praktiskt taget alla fordon som drivs med befintlig dieselteknik. 

Rent tekniskt är BioDME ett bättre bränsle än diesel eftersom det har ett högt cetantal (55) i jämförelse 

med diesel (40-50) vilket resulterar i låg självantändningstemperatur och snabb förångning. Eftersom 

BioDME:s kokpunkt är -25 °C (vid atmosfärstryck) så sker en snabb avdunstning när BioDME sprutas 
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in i motorcylindern (Maji and Kumar, 2015). P.g.a. skillnader i fysikaliska egenskaper hos DME 

gentemot fossil diesel kan det behövas större tank än om diesel används.  

3.4 Distribution 
Distribution av flytande drivmedel till tankningsställen är mycket energisnål. Energin som går åt är ca 

1 % av energiinnehållet för flytande kolväten och ca 2 % för metanol. Övriga flytande drivmedel ligger 

mellan 1-2 %. Själva tankningen av fordon kräver obetydligt med energi (vätskepump i lågtryckssystem) 

och är närmast försumbar som term i kedjan. Detta i motsats till gaser som använder 10 – 30 % av 

energiinnehållet i dessa steg i högtrycks- eller kryogena system. Gaser som kan förvätskas vid normal 

temperatur (DME och LPG) utgör ett mellanting ur distributionssynpunkt. Den lägsta kostnaden för 

distribution erhålls för flytande drivmedel. Kostnaden för gasformiga bränslen blir högre och högst blir 

kostnaden för vätgas, det lättaste drivmedlet. Återigen är de förvätskningsbara gaserna ett mellanting. 

Kostnaderna för de kryogena1 gaserna är sannolikt ännu högre än för motsvarande gasformiga 

drivmedel. Fördelen med kryogena gaser är ökad räckvidd och ökade möjligheter till ett mer heltäckande 

distributionsnät (Ahlvik and Brandberg, 2002). 

3.5 Regelverk  
Användningen av biodrivmedel i Sverige styrs av två direktiv från Europaparlamentet som kallas 

Förnybart direktivet och Bränslekvalitetsdirektivet. Dessa direktiv har omvandlats i svensk lagstiftning 

till hållbarhetslagen och drivmedelslagen. Hållbarhetslagen ska säkerställa hållbarhet inom odling, 

transport, produktion och distribution vad gäller bränslet. Drivmedelslagen innehåller 

bränslespecifikationer samt innebär att företag måste rapportera om levererade volymer, ursprung och 

växthusgasutsläpp. Det har funnits planer för ytterligare en lag som skulle kallas kvotpliktslagen. 

Kvotpliktslagen skulle bl.a. inneburit att konventionella drivmedel måste ha en viss inblandning av 

förnyelsebara drivmedel. Lagen fick dock avslag i riksdagen p.g.a. regler inom EU (Riksdagen, 2013).  

Ett viktigt kriterium för att ett flytande biobränsle ska vara hållbart enligt hållbarhetskriterierna är att 

den totala minskningen av CO2-ekvivalenter måste uppgå till minst 35 % jämfört med den fossila 

motsvarigheten. Förnybart direktivet säger också att den producerade mängden biodrivmedel från 

restprodukter eller avfall får dubbelräknas för att nå målet om 10 % förnybar energi i transportsektorn 

till 2020 (Energimyndigheten, 2014b). Några andra krav som måste uppfyllas enligt 

hållbarhetskriterierna för biodrivmedel är: 

 Att inte avverka naturskog 

 På råvaror från områden med höga naturvärden 

 På råvaror från områden med gräsmarker som har hög biologisk mångfald 

 På råvaror från våtmarker och torvmarker (Energimyndigheten, 2011b) 

 

Ett sätt för företag att säkerställa att de följer hållbarhetskriterierna är att certifiera sig mot ett 

certifieringssystem som är godkänt av EU-kommissionen. Dock så är det viktigt att ett 

certifieringssystem som passar deras verksamhet väljs. (Engberg and Ahlgren, 2013) säger även att 

hållbarhetsegenskaperna för ett parti tillverkat drivmedel alltid ska gå att kopplas när drivmedel blandas 

och att det inte ska vara möjligt att välja ut olika egenskaper för olika partier. Detta kan i vissa fall 

                                                           
1 Kryogen vätska är en vätska som kyls under sin normala kokpunkt under -90 °C. Argon, helium, väte, 

kväve och syre är de vanligaste industrigaser som transporteras, hanteras och förvaras i flytande 

tillstånd vid låga temperaturer.  
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försvåra för mindre producenter då det inte går att försumma hållbarhetsegenskaperna även om det är 

en mycket liten mängd som blandats in (Energimyndigheten, 2012).  

I dagsläget finns det inte liknande lagar som hållbarhetslagen och drivmedelslagen för fossila drivmedel 

vilket innebär att det finns tydliga skillnader i lagstiftningen angående kraven på förnyelsebara relativt 

fossila drivmedel. Strängare lagstiftning gällande fossila drivmedel som högre skatter på bensin med 

ursprung från marginalolja kan innebära ökade investeringar för biodrivmedel. 

Miljöbalken styr huruvida en verksamhet är lämpad ur olika miljöaspekter. Den är till för att försäkra 

en hälsosam miljö för kommande generationer, såväl som att peka på ansvaret när det kommer till att 

förvalta naturen väl. Miljöbalken är en sammanställning av förordningar och föreskrifter som trädde i 

kraft 1999 (Naturvårdsverket, 2015a). 

Sverige har som ambition att minska användningen av fossila bränslen och ett av verktygen för att 

uppnå detta är genom att undanta förnyelsebara drivmedel från energiskatt och koldioxidskatt. Detta 

har skett via 1-åriga dispensbeslut från regeringen, som även har krävt EU-kommissionens 

godkännande då det räknas som statsstöd (Hansson and Grahn, 2013). I mars 2015 rapporterade dock 

media om att EU-kommissionen inte längre godkände detta förfarande och manade Sverige att ändra 

på skattereglerna. Om inte detta gjordes riskerade producenterna av förnyelsebara drivmedel att bli 

tvungna att betala tillbaka den överkompensation som kommissionen ansåg att de fått, samt straffränta 

på det. För att då kunna behålla koldioxidskatten på längre sikt så tvingades regeringen lägga 

straffskatt på förnyelsebara bränslen vilket ökade priset på dessa drivmedel (Karlsson, 2015). 

Sverige har inget etablerat regelverk för BioDME. För att större investeringar ska ske bör det finnas 

tydliga mål över en längre tidsperiod så leverantörer och producenter vet i vilken grad eventuella 

subventioner kommer att ske. BioDME har det som krävs för att möta de låga utsläppskraven vilket gör 

att bilköpare får 40 000 kr tillbaka om de köper en bil som drivs av BioDME men det finns inga bilar 

som körs på BioDME och inte heller lastbilar för kommersiell försäljning. Samma direktiv gäller för 

BioDME som för övriga biodrivmedel. 

 

3.6 Marknadskraft 
Utveckling av andra generationens biodrivmedel är särskilt intressant för att nå målet om en 

fossiloberoende fordonsflotta 2030. Som ett exempel, BioDME producerades via svartlutsförgasning 

och demonstrerades framgångsrikt som bränsle i 10 olika Volvo BioDME lastbilar i det europeiska 

BioDME-projektet (Öhrman, 2013). När BioDME produceras av restprodukter från industrin är 

samhällsnyttan väldigt stor. Kostnaderna för drivmedlet minskar kraftigt då både energi- och 

koldioxidskatterna blir 100 % avdragbara. I dagsläget finns det ingen som satsar på BioDME i Sverige 

och det enda som finns är småskaliga forskningsanläggningar. Pilotfabriken som drevs av Chemrec hade 

planer för att öppna en storskalig fabrik i Örnsköldsvik tillsammans med Domsjö Fabriker. 2012 drog 

Domsjö Fabriker sig ur projektet på grund av osäkerheten som regeringens långsiktiga skatteregler för 

biobränslen. Under samma år tvingades Chemrec varsla all sin personal i oktober månad dock kom en 

räddning i form av ett finansieringspaket från Energimyndigheten på totalt 158 miljoner kronor. I 

sammband med detta tog LTU över fabriken och LTU Green Fuels bildades. Den 25e november 2015 

meddelar LTU Green Fuels att samtiliga anställda vid pilotfabriken har varslats om uppsägning på grund 

av att fabriken saknar finansiering. (Alpman, 2015)    

 

3.7 Ekonomisk aspekt 

För att BioDME ska få ett genombrott måste system för infrastruktur, lagring och distribution byggas 

ut, vilket kommer att medföra stora kostnader. Denna kostnad är en övergångskostnad, långsiktigt 
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kommer BioDME att vara billigare för slutkonsumenten eftersom tillverkningen och transporten av 

BioDME är billigare än framställningen och transporten av fossil diesel. Detta förutsatt att BioDME 

produceras och konsumeras lokalt (AB, 2015). 

Det finns inget enkelt svar på frågan varför BioDME inte på allvar etablerats på marknaden. Det finns 

sannolikt flera svar på den frågan – t.ex. motortekniken, tillgängligheten, och priset förhållande till 

fossila bränslen. Fossila bränslen är fortfarande billiga, och kommer sannolikt att vara det inom 

överskådlig tid. Det krävs också avsevärda investeringar för att bygga upp de anläggningar som 

prismässigt skall kunna konkurrera med fossila bränslen (Nair et al., 2015). 

 

3.8 Miljöpåverkan 

Global klimatpåverkan 

Användning av BioDME istället för fossila bränsle skulle kunna bidra till en kraftig minskning av 

mängden växthusgaser. BioDME har flera egenskaper som gör det till ett miljövänligt bränsle: 

 

 Har ingen kol-kolbindning tillsammans med hög syrehalt som signifikant reducerar 

rökutveckling vid förbränning om inte helt rökfri förbränning.  

 Har en hög effektivitet (livscykelanalys) 

 BioDME kan möta kraven för ultralåga fordonsutsläpp (ULEV) gränsvärden för 

kväveoxider (NOx). 

 Har ett högt cetantal som är lämplig för självtändning.  

 Motorns förbränningsbuller är lägre än den för dieselmotorn. (Maji & Kumar, 2015) 

 BioDME är bättre än diesel ur ett miljö- och klimatperspektiv eftersom det är 

koldioxidneutral. 

 BioDME fås genom utvinning från biomassa vilket betyder att det som släpps ut i 

atmosfären är det som trädet har tagit upp under uppväxten (Volvo Trucks). 
 

 
Figur 13. Utsläppen av växthusgaser (i CO2-ekvivalenter/km) jämfört med den totala energianvändningen för att köra en 

medelstor bil på en sträcka av 100 km (biofuels, 2015). 

Figur 13 nedan visar hur mycket utsläpp som BioDME släpper ut i jämförelse med en mängd andra 

bränslen. Livscykelanalysen visar att BioDME från biomassa släpper ut mindre växthusgaser (9 g 

CO2/km) än bensin och diesel som släpper ut 165 respektive 158 g CO2/km. 
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Regional miljö 

Som tidigare nämnt har DME väsentligt lägre utsläpp än diesel. BioDME släpper inte ut varken NOx 

eller svavel. Att ersätta fossil diesel med BioDME kommer att minska bildningen av försurat regn på 

regional nivå   
 

Lokal miljö 

Använder man BioDME istället för fossila drivmedel minskar utsläppen av NOx till den lokala miljön 

vilket minskar risken för bildning av marknära ozon. BioDME släpper inte ut något sot vilket 

förbättrar den lokala miljön avsevärt. Dessutom minskar de allvarliga hälsoproblem i närliggande 

samhällen där människor inandas sot, vilket till exempel orsakar irritation i lungorna. Eftersom 

BioDME inte är giftigt och är biologiskt nedbrytbart och förorenar därför varken mark eller vatten 

(Volvo) 

3.9 Förutsättningar nu och framåt 

Tekniken för BioDME har testats på 10 lastbilar från Volvo som sammanlagt har kört tiotusen mil på 

BioDME. ”Produktionen är stabil, bränslet är rent och en tillförlitlig och enkel anläggning att underhålla-

” Detta är beskrivningen som chemrec väljer för att sammanfatta den nuvarande situationen i BioDME-

projektet i Piteå (Kempemo, 2012). 

 
Figur 14. Möjlig utveckling av andra generationens biodrivmedel. 

Erik Rensfelt (Gustavsson, 2007) menar att förgasningstekniken kan expandera och producera upp till 

19 TWh/år bränsle år 2020. Figur 14 nedan visar hur många TWh/år olika andra generationens 

biodrivmedel kan stå för år 2020. 

3.10 Utsikter i norra Sverige 

Råvarutillgångarna för produktion av BioDME i norra Sverige är bra. Svartlut som är en restprodukt 

från pappersbruk finns det gott om eftersom bruk finns placerade på flera orter längs kusten. Mängden 

svartlut är begränsad, men eftersom BioDME kan tillverkas från andra råvaror kan Sveriges framtida 

behov av en dieselersättare säkras. Det finns stor potential att utveckla tekniken för förgasning av 

biomassa i norra Sverige för produktion av BioDME. Exempelvis har Sveriges tekniska 

forskningsinstitut (SP) en förgasningsanläggning i Piteå som forskar kring uppgradering av syntesgas 
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men idagsläget är fabriken hotad av att gå i konkurs. Med en etablerad hantering av biomassa i norra 

Sverige från skogsindustrin kan övergången till kommersiell BioDME-produktion genom 

biomassaförgasning bli mindre kostsam än för södra Sverige. Rickard Gebart från LTU Green Fuels 

säger ”Försägbara spelregler är dock en förutsättning för att företag ska våga satsa på att bygga 

anläggningar för förnybara bränslen menar han. – Annars kan vi glömma det här med en fossilfri 

fordonsflotta till 2030.” (Alpman, 2015)   
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4. Biogas 
Fordonsgas är ett metanbaserat drivmedel som innehåller uppgraderad biogas (biometan) och/eller 

naturgas. Biometan och fordonsgas ingår ofta i en mix i fordonsgas där proportionerna mellan biometan 

och naturgas kan blandas i valfri proportion. Beroende på fordon används olika motorer för förbränning 

av fordonsgas. Vanligast förekommande är dock en ottomotor som modifierats för gasdrift. 

Fordonsgas distribueras via gasledningar eller tankbilar i gasform. Gasen kan även kylas för att nå ett 

flytande tillstånd där även denna distribueras med tankbil. Tankstationerna för fordonsgas finns i 

dagsläget främst i högpopulerade områden, men tankstationernas utbredning har ökat de senaste åren 

p.g.a. nya incitament och projekt. För närvarande finns det 161 tankstationer för fordonsgas i Sverige. 

Förnybar fordonsgas består av biometan. Biogas som används vid framställning av biometan, 

produceras med olika metoder där de vanligaste är rötning och samrötning. En relativt ny teknik för att 

utvinna biogas är termisk förgasning av trädråvara eller restprodukter från skogsindustrin. I Sverige är 

avloppsslam den mest använda råvaran för biogasproduktion. Uppgradering av biogas är nödvändig för 

att rena denna från oönskade ämnen såsom koldioxid, svavelväte och vatten. Detta för att eftersträva 

högsta möjliga metaninnehåll. 

Genom att ersätta fossila drivmedel med förnybart producerad biogas kan koldioxidutsläppen minska 

med 80-90 % om biogasen produceras från restprodukter (Börjesson et al., 2013). Biogas är en del i den 

cirkulära ekonomin där avfall och restprodukter används som råvara. En utökad biogasproduktion bidrar 

med en ökad sysselsättning samt reducerade kostnader inom sjukvården till följd av en förbättrad 

luftkvalitet med mindre sot och partiklar (Stormossen, 2014). Samtidigt omhändertas avfall och biogas 

produceras med en näringsrik rötrest som biprodukt. 

4.1 Råvara 

Fördelar med produktion av biogas är att organiska restprodukter och avfall ofta kan användas som 

råvara till produktionen. I Sverige är avloppsslam den dominerande råvaran men det finns även en stor 

potential i restprodukter från lantbruket. Biogasproduktion från slam är fördelaktig då den även 

reducerar mängden slam som blir kvar efter reningsprocessen. I Figur 15 framgår en sammanställning 

från energimyndigheten som visar råvarufördelningen för biogasproduktion i Sverige 2014 

(Energimyndigheten, 2015b). Den största mängden substrat kommer från avloppsslam och det framgår 

även att det är en ytterst liten mängd substrat som inte är resprodukter. Det finns även flertalet grödor 

som lämpar sig väl som substrat till biogasproduktion. Dagens regelverk stödjer dock enbart 

biogasproduktion från avfall, inte matgrödor (Jordbruksverket, 2015d). 
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Figur 15. Råvarufördelningen för fordonsgas i Sverige (Energimyndigheten, 2015b). 

Naturgas är den fossila motsvarigheten till biometan och innehåller även denna, främst metan. I världen 

står naturgas för den största mängden fordonsgas. För att bemöta den höga efterfrågan av fordonsgas i 

Sverige importeras naturgas. Sedan 2019 ligger det årliga genomsnittet för andel naturgas i fordonsgas 

på ca 40 % och således är ca 60 % biometan (Energimyndigheten, 2015a).  

4.2 Produktion 
Att röta biomassa till en metanhaltig biogas är en välbeprövad metod. Förutom drivmedel kan biogas 

även användas till produktion av värme och el. Utöver metan innehåller biogas även koldioxid, 

svavelväte och vatten. Då metanet är energibäraren eftersträvas en hög metanhalt varvid biogasen måste 

uppgraderas (renas) för framställning av biometan. Uppgraderingen går främst ut på att avskilja 

koldioxiden i biogasen (SGC, 2014b). Figur 16 presenterar produktionsledet för fordonsgas där både 

biometan och naturgas ingår. 
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Figur 16. Produktionsled för fordonsgas. 

Vissa typer av substrat kräver en förbehandling. Förbehandlingen kan t.ex. vara malning, flisning, 

utspädning eller bestrålning. Malning och flisning används främst för att forma substratet till en pumpbar 

blandning tillsammans med en utspädning av vatten. Bestrålning används i somliga fall för att förbättra 

nedbrytningsprocessen hos lignocellulosamaterial. Vidare används även kemiska och biologiska 

förbehandlingsmetoder för att förbättra processen och biogasutvinningen (Karlsson et al., 2014). 

Den vanligaste processen kallas för våtrötning och används för substrat med hög fukthalt som därigenom 

är pumpbara. En annan metod kallas för torrötning och är en metod som tillämpas på stapelbara substrat 

med lägre fukthalt. Denna metod kan lämpa sig bättre för vissa substrat då kraven på förbehandling. Till 

exempel sönderdelning är mindre och störande element som sten, glas, plast med mera, inte har lika stor 

påverkan på processen (Nordberg and Nordberg, 2007).  

Vilken process som än används så sker själva rötningen på samma sätt. Översiktligt så bryts komplexa 

organiska föreningar ned av mikroorganismer i flera steg till enklare föreningar. Processen presenteras 

i  

Figur 17 där stegen mellan råvara och biogas framgår. 
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Figur 17. Rötningsprocess (Nordberg and Nordberg, 2007). 

I första steget så hydrolyseras komplexa organiska material såsom fett, cellulosa, proteiner till enkla 

sockerarter, aminosyror och fettsyror. Dessa bryts sedan ned i en jäsningsprocess till flyktiga fettsyror. 

Därefter bryts dessa fettsyror ned till ättiksyra, vätgas och koldioxid. I det sista steget så omvandlas detta 

till metan och koldioxid. Den rötrest som blir över har ett högt innehåll av lättillgänglig växtnäring samt 

mineraler och lämpar sig därför väl till att användas som gödsel till åkermark (Nordberg and Nordberg, 

2007). 

Termisk förgasning är ytterligare en produktionsmetod för tillverkning av biogas där biomassa används 

som råvara. Som namnet antyder sker en förgasning under hög temperatur där denna bildar syntesgas 

från nedbrytning av biomassans kolväten. Vidare metaniseras syntesgasen för att framställa biogas med 

en hög metanhalt som kan liknas vid naturgas. Den första anläggningen av den här typen finns i 

Göteborg som tillför sin biogas till det befintliga gasnätet (GoBiGas, 2015). 

Innan biogasen kan användas i fordon måste den uppgraderas genom att höja metanhalten samt avlägsna 

eventuella korrosiva ämnen som kan skada motorerna. Efter uppgradering kallas gasen vanligtvis 

biometan. I Sverige vattenskrubber den vanligaste metoden för uppgradering av biogas till biometan 

(Energimyndigheten, 2015b). Denna metod nyttjar det faktum att koldioxid är mer lättlösligt i vatten än 

vad metan är. Vattenskrubbertekniken beskrivs närmre i Figur 18. Efter uppgradering kan gasen 

komprimeras eller försättas i flytande form för att sedan distribueras till tankstationerna. 
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Figur 18. Uppgradering av biogas med vattenskrubber. 

 

För att minska transportkostnader väljer aktörer ofta att etablera sina anläggningar nära råvaran. I Figur 

19 presenteras befintliga produktions- och uppgraderingsanläggningar för biogas 2014 fördelat i 

Sveriges olika län år 2014 (Energimyndigheten, 2015b). Totalt fanns det 275 produktionsanläggningar 

som tillsammans hade en produktionskapacitet av 1784 GWh i Sverige år 2014 (Energimyndigheten, 

2015b). Produktionsanläggningar i samband med reningsverk ägs ofta av kommunala företag eller 

kommunerna själva (Wiklander, 2014). Antalet anläggningar för uppgradering av biogas till biometan 

uppgick 2014 till 59 (Energimyndigheten, 2015b). Fåtalet uppgraderingsanläggningar jämfört med de 

275 produktionsanläggningarna kan förklaras med att endast 57 % av biogasen uppgraderades 2014. 

Samma år användes 24 % till värmeproduktion, 11 % facklades, 4 % användes inom industrin, 3 % 

användes till elproduktion och den sista procentenheten saknas det data för (Energimyndigheten, 

2015b).  
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Figur 19. Produktion och uppgradering av biogas i Sverige. 

4.3 Distribution 
Biogas kan distribueras i flytande- eller gasform, CBG (Compressed Biogas). Den flytande gasen, LBG 

(Liquefied Biogas) transporteras i kryotank på lastbil och gasen distribueras via gasledningar eller 

komprimerad i gasflak på lastbil. 

Det finns två typer av gasnät, distributionsnät och transmissionsnät. I Sverige finns ett transmissionsnät 

i den sydvästra delen av landet. Metoden med gasnät är den mest effektiva distributionsmetoden för 

biogas. Fördelarna finns även i blandbarheten av naturgas och biogas vilken gör att dessa kan använda 

samma gasnät (Biogasportalen, 2014). 

Med fordon distribueras det flytande metanet genom att denna kyls till -163 °C. Flytande biogas som 

förkortas LBG är ett växande alternativ mot komprimerad biogas när det kommer till vägtransporterna. 

Dock är trycksatt gas det vanligaste alternativet för transport där det saknas gasledningar (IEA, 2014a). 

LBG medför att energidensiteten ökar med 2,6 gånger vid jämförelse av CBG vid 200 bar (Energigas, 

2015). Metoden möjliggör en relativt energieffektiv distribution till tankstationer som inte är anslutna 

till ett gasnät, metoden är dock dyrare (IEA, 2014a). 

 
Figur 20. Tankstationer för fordonsgas i Sverige (Gasbilen, 2015b). 
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Tankstationernas utbredning är främst koncentrerade till västra delarna av Götaland och östra delarna 

av Svealand. I februari 2015 fanns det fyra tankstationer norr om Gävle (Gasbilen, 2015b). Fler 

tankstationer planeras i norr där några ingår i projektet BioGaC (Region, 2015) För att möjliggöra en 

större marknad som använder fordonsgas krävs dock en omfattande utbyggnad av tankstationer i stora 

delar av landet. I Figur 20 framgår en karta över Sverige med tankstationer som var etablerade 2014 

(Gasbilen, 2015b). Totalt finns det 161 tankstationer för fordonsgas i Sverige 2015 (NGVA, 2015) 

 

4.4 Fordon 
I slutat av 2014 fanns det över 50 000 gasdrivna fordon i Sverige. Av dessa var ca 47 000 personbilar, 

2 315 bussar och 812 tunga lastbilar (Gasbilen, 2014). 

För nyttjande av fordonsgas används oftast en ottomotor där benämningen Bi-fuel ofta används och 

syftar till att fordonet kan drivas av två olika drivmedel. Drivmedlen som då avses är fordonsgas och 

bensin där fordonet oftast startar med bensin och övergår till gasdrift efter några sekunder (Norr, 2014). 

Biometan har ett högt oktantal på 130 (naturgas 110-130) vilket innebär ett effektivt bränsle till motorer 

som optimerats för fordonsgas. Dagens gasbilar är dock anpassade efter två bränslen vilket medför att 

ottomotorn i dessa fordon är en kompromiss mellan fordonsgas och bensin (SGC, 2014a). De största 

skillnaderna mot en traditionell förbränningsmotor är insprutningssystemet samt att fordonet i fråga 

även kräver trycktankar utöver en bensintank (Norr, 2014). 

Även tung trafik använder sig av ottomotorer men syftet är att dieselmotorer ska användas i framtiden 

med anledning av dess högre verkningsgrad jämfört med en ottomotor. En teknik med dieselmotorer 

utgår från en bränsleblandning där diesel används för antändning och biometan blandas i luftflödet till 

motorn. Teknikutvecklingen går även mot direktinsprutning av biometan, vilket bidrar till lägre 

emissioner, då diesel helt utesluts (SGC, 2014a). 

4.5 Regelverk 
Fordonsgas omfattas av lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande 

biobränslen(2010:598) vilket kan läsas mer om under regelverk för DME. 

Enligt miljöbalken har olika myndigheter ansvarar för tillståndsprövning beroende på hur mycket avfall 

biogasproduktionsanläggningen är ämnad att hantera. Den aktuella kommunen ansvarar för prövning av 

anläggningar där avfallsmottagning understiger 500 ton/år. Avfallsmottagning som överstiger 100 000 

ton/år ansvarar miljödomstolen för och mängderna mellan dessa, ansvar länsstyrelsen för 

(Länsstyrelsen, 2015).  

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) syftar till att förutse och begränsa eller utesluta 

risker vid hantering av just brandfarliga och explosiva varor, där biogas är en sådan vara. Denna lag 

avser att värna om liv, hälsa, miljö och egendom vilka riskeras av brandfarliga och explosiva varor 

(Riksdagen, 2010a). Lagen behandlar tillståndsplikt för anläggningar som hanterar just brandfarliga och 

explosiva varor så som biogas- och uppgraderingsanläggningar. 

EU:s förordning om animaliska biprodukter (EG nr 1069/2009) avser att minska riskerna med 

animaliska produkter som inte avser att användas som livsmedel. Smittorisken är en väsentlig del som 

beaktas i förordningen där tidigare utbrott av bl.a. mul- och klövsjuka har gett upphov till förordningen 

(Jordbruksverket, 2015a). Lagen medför att animaliska biprodukter i allmänhet måste hygieniseras i 

samband med rötning (Biogasportalen, 2015). 

För att fordonsgas ska få användas som drivmedel måste den uppfylla en viss standard där olika krav 

ställs på innehållet, bl.a. metanhalt (Energimyndigheten, 2011a). 
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Subventioner och investeringar 
För lantbrukare och andra företagare på landsbygden finns ett investeringsstöd som går att ansöka vid 

intresse för biogasproduktion. På jordbruksverket finns listat vilka kostnader som det går att ansöka om 

investeringsstöd för. Av dessa kostnader kan investeringsstödet uppgå till 40 % och i somliga fall 50 % 

för aktörer i norra Sverige (Jordbruksverket, 2015d). Ett ekonomiskt stöd för biogasproduktion av gödsel 

finns även att ansöka om. Gödselstödet avser att utföra klimatnytta i två aspekter, vilka avser 

biogasproduktion och reducering av metanutsläpp från gödsel (Jordbruksverket, 2015b). Utöver dessa 

finns ytterligare investeringsstöd för att främja produktionen och distribution av biogas via klimatklivet 

(Naturvårdsverket, 2015b).  

Fram till och med december 2015 beskattas inte företag, i form av energi- och koldioxidskatt, som säljer 

och förbrukar biogas. Regeringen har ansökt om en utökat skattebefrielse för biogas fram till december 

2020. Ansökan inkluderar även skattebefrielse för övriga förnybara biodrivmedel fram till december 

2018 (Regeringen, 2015b). 

 

4.6 Marknadskraft 
Det finns i dagsläget flertalet incitament som syftar till att främja utvecklingen av biogas som drivmedel. 

Incitamenten berör bränslet såväl som gasbilar. 

Fordon som släpper ut mindre än 50 g CO2/km omfattas av supermiljöbilspremien vilket reducerar 

inköpspriset med upp till 40 000 kr (Stormossen, 2014). Vidare klassas alla nya gasbilar som miljöbilar, 

vilket innebär en skattebefrielse av fordonsskatten de fem första åren (Stormossen, 2014). Som tjänstebil 

har gasbilar även ett reducerat förmånsvärde där nybilspriset först jämställs med en bensindriven 

motsvarighet. Från detta beräknas förmånsvärdet som reducerar priset med 40 % eller upp till 16 000 kr 

per år (Eon, 2015). Utöver detta finns även lokala bestämmelser som gynnar miljöbilar med exempelvis 

gratis parkeringsplatser osv.  

Fordonsgas säljs i enheten kr/kg och energiinnehållet för ett kg fordonsgas motsvarar ca: 1,5 liter bensin. 

Medelpriset för fordonsgas är 16,65 kr/kg i Sverige där medelpriset för dess bensinekvivalent är 11,09 

kr, beräknat med priset från bemannade stationer i oktober 2015 (Gasbilen, 2015a). Audi A3 g-tron är 

ett exempel av gasfordon där både bensin och fordonsgas är möjliga drivmedel. Förbrukningen av 

fordonsgas (blandad körning) är 3,5 kg/100 km och motsvarande förbrukning av bensin är 5,0 l/100 km 

för detta fordon (Audi, 2015). Kostnaden per mil med fordonsgas blir därmed ca 5,8 kr/mil vilket kan 

jämföras med kostnaden med bensin som uppgår till ca 6,4 kr/mil beräknat med dagens pris på 95-

oktanig bensin (12,79 kr) (Preem, 2015).  Kostnaden per mil med fordonsgas är därmed något lägre än 

kostnaden för bensinkostnaden per mil. Detta stämmer för majoriteten av gasbilar. 

 

4.7 Ekonomisk aspekt 

Enligt en undersökning som SGC (Svenskt Gastekniskt Center AB) utfört blir medelkostnaden för 

biometan, från rågasproduktion till tankstation, 1,36 kr/kWh (Vestman et al., 2014). Undersökningen 

visar dock på en stor variation där den högsta kostnaden uppgår till 3,66 kr/kWh och den lägsta är 0,16 

kr/kWh. Energiinnehållet för ett kg fordonsgas är 13 kWh vilket innebär att kostnaden för fordonsgas i 

denna undersökning är mellan 2,08 och 47,58 kr/kg (Gasbilen, 2014). Detta visar på en stor variation i 

kostnaden som beror på de olika stegen; rågasproduktion, uppgradering, distribution och tankstationer. 

Målet med undersökningen var främst att analysera vart de större kostnaderna i den undersökta kedjan 

låg och att vissa felmarginaler därmed tillkommer.  
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Figur 21. Insamlade kostnadsdata frpn rågas till tankstation. Antal uppgiftslämnare per kategori inom parantes. 

I Figur 21 framgår kostnaderna för de olika stegen i undersökningen. 

Då gasfordon grundar sig i fordon som använder fossila drivmedel kan även produktionskostnaden 

hållas nere. Detta då komponenterna för gasfordon inte befinner sig i utvecklingsstadiet och tekniken 

redan är etablerad på fordonsmarknaden. 

4.8 Miljöpåverkan 

Global klimatpåverkan 

Den främsta globala miljöpåverkan från fordonsgasen är den del som ursprungligen kommer från 

naturgas. Vid förbränning av naturgas uppstår främst koldioxid. Sett ur livscykelperspektiv reduceras 

emissioner, mätt i CO2-ekvivalenter, med ca 25 % vid jämförelse mellan naturgas och bensin 

(Stormossen, 2014). Vissa studier visar dock på att naturgas som utvunnits med så kallad fracking har 

högre utsläpp än bensin sett ur ett livscykelperspektiv. Om siffran för biogas som producerats med 

restprodukter jämförs med fossila drivmedel är reduktionen ca 80-90 % (Börjesson et al., 2013). Då 

biometan används i fordonsgas, bidrar den inte till några nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären och 

därmed bidrar den inte till samma miljöpåföljder som naturgas.  

 

Problematik uppkommer dock med metanutsläpp från produktionsanläggningar och 

uppgraderingsanläggningar. Metanets växthusgaspåverkan är 23 gånger högre än växthusgaspåverkan 

från koldioxid (Tamm and Fransson, 2011). Utsläppen är dock relativt låga och allt mer resurser går till 

förebyggande åtgärder av läckage. En undersökning som sträckte sig från 2007 till 2008 visade på ett 

läckage som var mindre än 3 % av den totala producerade biogasen (Tamm and Fransson, 2011). 

I gasdrivna bilar kan metanmolekyler passera genom motorn och släppas ut i luften. Detta ger utslag vid 

mätning av kolväten i avgaserna. Dock är metan inte lika giftig somen del kolväten som finns i avgaserna 

från bensin och dieselbilar. Enligt Svenskt Gastekniskt Center (SGC, 2014a) är metanutsläppen från 

fordon betydligt lägre än utsläppen av koldioxid som kan sparas om man ersätter bensin- och dieselbilar. 
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Regional miljö 

Vid produktion av biogas är substratet ofta restprodukter från andra processer. Detta innebär att 

biogasproduktion är möjlig utan konkurrens med odlingsbar mark. Den största andelen producerad 

biogas kommer idag från avloppsslam. Landytan som krävs är då själva produktionsanläggningen och i 

vissa fall en uppgraderingsanläggning om biometan är ämnat att produceras. Vidare kan det vara 

fördelaktigt att använda sig av substrat från odlingsbar mark för att bibehålla ett öppet landskap där 

jordbruk inte längre bedrivs. 

Lokal miljö 

En lokal miljö påverkas till stor del av partikelutsläpp och utsläpp av kväveoxider (NOx). Med 

fordonsgas som bränsle sjunker utsläppen av stora partiklar markant då gasmotorer genererar små 

mängder sot. En stor andel av de partiklarna som uppkommer vid gasdrift bedöms troligtvis komma från 

motorns smörjsystem och inte från bränslet (SGC, 2014a). Även så reduceras utsläpp av kväveoxider 

vid förbränning av fordonsgas (Tamm and Fransson, 2011). 

En utökad användning av fordonsgas skulle vara samhällsnyttigt ur flera aspekter. Ett exempel på 

samhällsnytta är möjligheten att spara upp till 26 miljoner kronor om hela potentialen för biogas 

nyttjades i Norrbotten. Besparingen grundar sig i en reducerad mängd sot och partiklar i luften vilket 

skulle leda till en bättre folkhälsa. Utöver detta bedöms den ökade produktionen även ge upphov till 300 

nya arbetstillfällen (Tamm and Fransson, 2011). 

Ljudnivåerna från gasmotorer är även lägre vilket bidrar till en behagligare närmiljö, framförallt i hårt 

trafikerade områden (SGC, 2014a). Detta förbättrar även arbetsmiljön för till exempel yrkeschaufförer. 

4.9 Förutsättningar nu och framåt 

En framtida utmaning är att minska konsumtionen av de ändliga tillgångarna av olja och byta det mot 

hållbara lösningar. Biogas är ett alternativ som är samhällsnyttigt ur flera aspekter, där avfall blir till 

drivmedel, samtidigt som beroendet av fossila energikällor minskar.  

Fördelar med det låga priset på naturgas bidrar med utvecklingen av gasfordon där även biometan går 

att använda som drivmedel. Med statliga investeringsstöd ökar biogas- och biometanproduktionen vilket 

möjliggör en större inblandning av biometan i fordonsgasen. Fler gasfordon medför dock en större 

efterfrågan på fordonsgas vilket kan innebära en ökad mängd importerad naturgas. 

Pågående forskning riktas bl.a. mot förbättring av metandieseltekniken för att bibehålla 

energieffektiviteten och reducera utsläpp av NOx och partiklar. Ett exempel är Volvo som arbetar med 

en gasmotor med direktinsprutning där dieselandelen kan minskas till 5 % (SGC, 2014a). 

En förbättrad distribution av tankstationer möjliggör även en fortsatt marknadsutveckling för gasfordon. 

4.10 Utsikter i norra Sverige 

Som i de flesta andra områden är biogasproduktion möjlig även i Norrland. Norrbottens- Västerbottens-

Västernorrlands- och Jämtlands län stod år 2014 för drygt 10 % av Sveriges biogasproduktion 

(Energimyndigheten, 2015b). Potentialen för expansion av biogasproduktion och distribution i detta 

område är stor men kräver investeringar.  

Få tankstationer gör fordonsgas otillgänglig och därför väljer få gasfordon. Detta leder dock i sin tur att 

få tankstationer etableras eftersom att efterfrågan inte finns. Ett statligt stöd som specifikt avsätts för 

infrastruktur av fordonsgas skulle därmed främja utvecklingen av gasfordon i norra Sverige. 

Klimatklivet är ett sådant stöd för att främja tillväxten av tankstationer för fordonsgas.  
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5. El 
Elektricitet kan produceras med flertalet olika metoder där både fossila och förnybara metoder ingår. 

Den största andelen producerad elektricitet i Sverige kommer från vattenkraft och kärnkraft där dessa 

producerar nästan lika mycket elektricitet. Den producerade elektriciteten kan sedan distribueras med 

det befintliga elnätet och användas som drivmedel i laddfordon. I Sverige finns det idag 1104 specifika 

laddplatser med totalt 4012 uttag registrerade, men även vanliga eluttag hemma eller på jobbet kan 

användas för laddning. 

Elmotorernas fördelaktiga verkningsgrad mot förbränningsmotorer gör elmotorn bättre på att nyttiggöra 

tillförd energi. Verkningsgraden bidrar även till en reducerad bränslekostnad vilken på sikt kommer bli 

en viktig ekonomisk faktor vid övergången till en miljövänligare fordonsflotta. Expansionen av antalet 

laddfordon beror bl.a. av batteritekniken som fortlöpande utvecklas. Tids nog är förhoppningarna 

sålunda att laddfordonens räckvidd inom en snar framtid kan jämföras med räckvidden för fordon med 

förbränningsmotor. 

5.1 Råvara 

Elektricitet kan produceras av flertalet olika råvaror. Den största mängden råvaror som används för 

elproduktion kommer från fossila källor där kol är den största globalt. Till de fossila råvarorna hör 

även olja och naturgas. I Sverige produceras en stor del av elen från kärnkraft som utnyttjar uran. 

Majoriteten av all vår el kommer dock från förnyelsebara källor, såsom vattenkraft och vindkraft. I 

Figur 22presenteras råvarufördelningen för Sverige och världen vid elproduktion. 

 
Figur 22. Råvarufördelning (energi, u.d.) (iea, 2014). Fördelning i Sverige till vänster och global fördelning till höger (IEA, 

2014b). 

Elektricitet kan lagras med flera olika metoder. En metod består av processer där elektriciteten lagras 

kemiskt i olika typer av battericeller. Denna metod är ett vanligt förekommande i fordon där 

ackumulatorer (laddningsbara battericeller) används vid start av förbränningsmotorer eller för drift av 

elmotorer. Elektricitet kan även lagras indirekt i olika energibärare där ett exempel är vätgas som 

förser en bränslecell med energi för produktion av elektricitet. Ett annat indirekt exempel är 

vattenmagasin där stora volymer vatten kan lagras som sedan kan förse ett vattenkraftverk med energi 

för produktion av elektricitet. 

Elektricitetens mångsidighet när det kommer till produktion är fördelaktig då detta möjliggör 

produktion oberoende av det geografiska läget. Platser med mycket sol kan nyttja solenergi, platser 

med mycket vind kan istället använda vindkraft och så vidare. Kraftanläggningar som använder sig av 

bränslen kan ofta placeras där behovet finns och placeringen är även fördelaktigt om denna upprättas i 

närheten av råvaran. 

Huruvida elektricitet är en hållbar energikälla beror på råvaran. Till förnybara källor för elproduktion 

räknas sol, vind, vatten, biomassa och geotermiska källor (Wikström, 2015). Produktion med fossila 
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bränslen bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser och skadliga partiklar. Med anledning av detta 

förespråkas förnybara produktionsmetoder där användningen av fossila bränslen reduceras eller uteblir 

helt. Detta har resulterat i en utveckling där förnybar energi överstigit hälften av Sveriges energi sedan 

2012 (Energimyndigheten, 2014). 
 

5.2 Produktion 
Elektricitet kan produceras med ett stort antal olika metoder där vattenkraft och kärnkraft står för 

majoriteten av elproduktionen i Sverige. Metoderna för elproduktion går mot en mer hållbar riktning 

där miljömål prioriteras och elproduktion från fossila källor minskar. Produktionsmetoderna differerar 

något beroende på det geografiska läget. Vattenkraft nyttjas till största del i norra Sverige där de 

största vattendragen finns, medan möjlighet för elproduktion från t.ex. vindkraft är mer jämt fördelat 

över hela landet (Energimyndigheten, 2014).

 
Figur 23. Produktionsprocesser för elektricitet. 

I Figur 23framgår det att majoriteten av Sveriges elproduktion (undantaget solceller) sker med 

generatorer som drivs av turbiner. En generator transformerar rörelseenergi till elektrisk energi. När 

det kommer till de huvudsakliga produktionsmetoderna är det en roterande rörelseenergi som 

transformeras där allt från kärnkraft till vattenkraft nyttjar detta. Funktionen hos en generator förklaras 

med en elektrisk ledare som förflyttas (i detta fall roteras) relativt ett magnetfält. När systemet sedan 

belastas ger skiftningarna av magnetfältet upphov till en elektrisk effekt från ledaren (Kjell Anlund, 

2010). 

 

Vattenkraft 

Vattenkraft var 2014 den störst bidragande energikällan med kärnkraft på andra plats 

(Energimyndigheten, 2015c). Metoden för produktion med vattenkraftverk bygger på vattnets naturliga 

flöde och kan agera reglerkraft. Detta genom möjligheten att styra produktionen, beroende på 

efterfrågan, med dammförsedda vattenmagasin. Metoden är en viktig energikälla som är effektiv och 

miljövänlig då den inte släpper ut växthusgaser eller liknande vid produktionen (energi, 2015a). 

Kärnkraft 
Kärnkraft stod enligt, preliminär statistik, 2014 för ca 41 % av Sveriges totala elproduktion, vilket 

presenteras i Figur 22 (Energimyndigheten, 2015c). Produktionen bygger på att exempelvis uran klyvs 
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vilket genererar värme (strålning) som hettar upp vatten, vars ånga driver en turbin och generator. Med 

denna produktionsmetod bildas radioaktivt avfall som med avseende på dess långa halveringstid 

kommer behöva lagras i kanske upp till 100 000 år för att oskadliggöra avfallet (energi, 2015b). 

Avfallshanteringen är därmed av yttersta vikt och en överhängande nackdel med produktionsmetoden. 

1980 genomfördes en folkomröstning i Sverige angående kärnkraftens framtid i landet. 

Folkomröstningen stod till grund för statens beslut att inte bygga ut kärnkraften utöver anläggningarna 

som redan var i drift eller uppbyggnad. Beslut fattades även där kärnkraften skulle vara helt avvecklad 

till 2010 baserat på reaktorernas livslängd. Avvecklingen har dock inte skett enligt beslutet och kärnkraft 

är fortfarande en stor bidragande energikälla (Heldner, 2014). Av Sveriges tio aktiva reaktorer tycks 

fyra av dessa dock avvecklas inom en snar framtid (Holmström, 2015). 

 

Vindkraft 
Vindkraft stod enligt, preliminär statistik, 2014 för ca 8 % av Sveriges totala elproduktion, vilket 

presenteras i Figur 22 (Energimyndigheten, 2015c). Produktionsmetoden grundar sig i nyttjandet av 

vindar som uppkommer naturligt av klimatet.  

 

 
Figur 24. Vindkraftens installerade effekt i MW de senaste 13 åren. 

Vindkraften har expanderat kraftigt vilket framgår i Figur 24 men nyinstallationen av vindkraftverk har 

avstannat under 2015 främst på grund av det låga priset på el.  (Nohrstedt, 2015). Då vindkraft är en 

intermittent energikälla producerar denna en varierad energimängd beroende på väder. Därför är det 

viktigt att denna energikälla kompletteras med andra källor, så som vattenkraft, som lättare kan styras.  

Kraftvärme 

Kraftvärmen i Sverige 2014 kom från industriella tillämpningar och från fjärrvärmeproduktion där 

dessa två stod för nästan lika mycket (Energimyndigheten, 2015a). Vid kraftvärme används ett 

bränsle, exempelvis biomassa eller hushållssopor, som förbränns och producerar värme samt 

elektricitet. Normalt blir ca 30 % av energiinnehållet el, ca 60 % värme och de resterande 10 % 

förluster som försvinner med rökgasen (energi, 2015b). Kraftvärmen har utvecklats med högre 

miljömål och producerade under 2014 majoriteten av sin elektricitet från biomassa. Samhällsnyttan är 

stor då avfall och restprodukter från skogsindustrin förbränns i kraftvärmeverk. Samhällets behov av 

avfallshantering tillgodoses, samtidigt som förnybar energiproduktion möjliggörs (energi, 2015b). 
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Kondenskraft 
Kondenskraft stod enligt, preliminär statistik, 2014 för 0,3 % av Sveriges totala elproduktion. Vid 

kondenskraftverk produceras enbart elektricitet där 30-60 % av energiinnehållet blir elektricitet och 

det resterande blir förluster som försvinner med rökgas och kylvatten (Frisk, 2015). I Sverige används 

fossila bränslen, kol och olja, i dessa verk som enbart producerar elektricitet när den övriga 

produktionen inte räcker till (energi, 2015b). Kondenskraft står för en marginell andel producerad 

elektricitet i Sverige men är en stor produktionsmetod i världen vilket återspeglas i Figur 22. 

 

5.3 Distribution 
Det svenska elnätet är robust och välskött. Elnätet är uppdelat i stamnät, regionala elnät och lokala elnät 

där dessa är sammankopplade för att bilda en rikstäckande infrastruktur. Den gemensamma 

leveranssäkerheten för Sveriges elnät är i genomsnitt 99,98 % (Energi, 2015). Detta innebär att 

drivmedelstillgången för ett laddfordon är säker. 

Då elnätet är rikstäckande finns det många möjligheter för laddning av laddfordon. Detta innebär att 

laddfordonet kan laddas när det är parkerad en längre stund, exempelvis vid hemmet eller på jobbet. 

Nedan i Tabell 1. Laddtyper (Wikström, 2015).Tabell 1 framgår de tre huvudsakliga laddtyperna för 

laddfordon. 

 

Tabell 1. Laddtyper (Wikström, 2015). 

Laddning Ström [A] Spänning [V] Effekt [kW] 

Normalladdning 10-16 (AC) 230 2,4–3,8 

Semisnabbladdning 16-32 (AC) 400 12-21 

Snabbladdning 32 (DC) 300-400 50 

 

Normalladdning är alternativet när laddningen sker från ett vanligt uttag. Denna metod för laddning är 

tillräcklig för gemene man då laddfordonet inte används långa perioder under dygnet t.ex. under natten. 

Semisnabbladdning är mer lämpad vid offentliga laddplatser när laddtiden är begränsad. Snabbladdning 

är som namnet antyder, snabb. Denna metod är användbar för laddfordon som används väldigt mycket 

och tid för normalladdning eller semisnabbladdning inte finns. Snabbladdning är även fördelaktig då 

körsträckan är lång och laddning längs sträckan är nödvändig. En riktlinje för snabbladdning säger att 

det ska vara möjligt att vänta vid bilen under laddtiden. (Höjevik, 2014). Enligt Tesla Motors kan deras 

Model S färdas en sträcka av 270 km när den snabbladdas vid en av deras snabbladdstationer i 30 min. 

Detta kan jämföras med laddning av samma modell men vid ett vanligt uttag, bilen kan då efter 30 min 

färdas 27 km (Motors, 2015). 

I Sverige finns det idag 1104 laddplatser med totalt 4012 uttag registrerade på webbplatsen 

www.uppladdning.nu (Nikolay Shishkov, 2015). Laddplatserna finns över stora delar av landet men är 

få till antalet i norra Sverige. 

Olika laddare och laddfordon använder olika laddkablar. De mest förekommande kontakterna för 

laddning är TYP1, TYP2, CHAdeMO och CCS vilka framgår i Figur 25 nedan. TYP2 och CCS har valts 

till EU-standarder med direktivet (2014/94/EU) där TYP2 ska användas för normal- och 

semisnabbladdning och CCS till snabbladdning (Circle, 2014) (Energi, 2015). 

 

http://www.uppladdning.nu/
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Figur 25. Kontakter för laddning av laddfordon (Circle, Så blir ni en elbilskommun, 2014). 

Framtiden för laddfordon ser ut att fortsätta sin positiva utveckling och det kommer att ställa andra krav 

på produktion och infrastruktur i framtiden. Ett framtidsexempel på elektrifiering av den svenska 

fordonsflottan från Trafikverket säger att dess elförbrukning kan uppgå till 10 TWh. Exemplet är en 

beräkning som utgår från andel kilometrar med el år 2050  (Erik Brandsma, 2015). Sveriges totala 

elförbrukning år 2014 var 135,6TWh vilket kan jämföras med exemplet där 10TWh skulle användas för 

transport år 2050 (Energi, 2015). Den ytterligare förbrukningen som orsakas av laddfordon ökar alltså 

med bara dryga 7 %. Genomsnittet för denna förbrukningsökning är inte ett problem men problem kan 

uppstå lokalt under vissa tider på dygnet när belastningen är som högst (Erik Brandsma, 2015). Med 

förutsättningen att de flesta laddfordon laddas under natten dock reduceras risken med lokala problem, 

då elkonsumtionen i övrigt är lägre då. 

5.4 Fordon 
Laddfordonsförsäljningen har ökat kraftigt i Sverige där försäljningen mellan 2013 och 2014 ökade med 

över 100 %. (Eva Sunnerstedt, 2015). Det finns flertalet olika fordonstyper som delvis eller fullständigt 

använder elektricitet som drivmedel. En gemensam faktor för dessa fordon är förmågan att regenerera 

bromsenergi. Ett vanligt fordon transformerar rörelseenergi till värmeenergi vid inbromsning. Ett 

elfordon nyttjar istället denna energi till att sätta fordonets elmotor i rotation. När en elmotor sätts i 

rotation av ett externt arbete aggerar den istället somen generator som genererar elektricitet. Laddfordon 

skiljer sig från traditionella fordon med förbränningsmotorer i det hänseendet att de har batterier och 

elmotorer istället för bränsletankar och förbränningsmotorer.  

BEV  
BEV står för Battery Electric Vehicle och är en typ av fordon som enbart nyttjar energi från ett batteri 

som i sin tur driver en elmotor. 2014 registrerades det 3404 renodlade elbilar i Sverige vilket är en 

ökning från 2013 då 1241 elbilar registrerades (Christian Thiel, 2015). Elmotorns verkningsgrad gör 

den fördelaktig då den tillförda energin nyttjas mer effektivt än den gör i en förbränningsmotor (Eva 

Sunnerstedt, 2015). 

HEV 
HEV står för Hybrid Electric Vehicle och är en typ av fordon där en förbränningsmotor och eldrift 

samverkar. Det finns flertalet olika konfigurationer för hur elmotorn och förbränningsmotorn samverkar 

i dessa fordon. Ett exempel är där fordonet drivs av elektricitet vid lägre hastigheter när det rådande 

energiinnehållet i batteriet tillåter detta. När batteriet behöver laddas sker detta via förbränningsmotorn 

som då även tar över drivningen. När batteriet sedan är laddad och övriga omständigheter tillåter det, 

tar eldriften över igen. Ett annat exempel är modeller där en förbränningsmotor enbart arbetar för att 

ladda batteriet. Förbränningsmotorn har ingen mekanisk förbindelse med fordonets drivlina då all energi 

går via batteriet och elmotorn. 
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PHEV 
PHEV står för Plug-in Hybrid Electric Vehicle och är samma typ av fordon som HEV med skillnaden 

att batteriet kan laddas från en extern källa. Detta möjliggör minimalt arbete från förbränningsmotorn, 

vilket sänker utsläpp i form av växthusgaser och partiklar. 

5.5 Regelverk 
Elcertifikat är ett ekonomiskt styrmedel där förnybar elproduktion ökar sin konkurrenskraft mot fossil 

elproduktion. Systemet bygger på certifikat som utdelas av staten till producenterna för varje MWh som 

producerats från en förnybar energikälla. Certifikaten säljs sedan till elhandelsföretagen som enligt 

regelverket måste uppfylla en kvotplikt (14,2 % år 2014) vilken innefattar kvoten mellan elcertifikat och 

andel såld el (Energi, 2015). Detta styrmedel gör att producenter av förnybar energi innebär en extra 

inkomst utöver enbart elförsäljningen. Systemet är tänkt att öka andelen förnybar energi med 25 TWh 

till 2020 jämfört med 2002 (Energi, 2015). Sedan 2012 samarbetar även Sverige och Norge med 

elcertifikat för att främja utbyggandet av förnybar energi. Detta har medfört en ökning av förnybar energi 

med 6,2 TWh sedan 2012. Målet med samarbetet är en ökning med 28,5 TWh av ny förnybar energi 

mellan år 2012 och 2020. Systemet innebär en merkostnad för konsumenterna som under 2014 uppgick 

till 2,7 öre/kWh där inte moms och transaktionsavgifter ingår i beräkningen (Energi, 2015). 

Utsläppsrätter bygger på ett system från EU där länder och företag får möjlighet att inför åtgärder för 

minskad klimatpåverkan eller alternativet att köpa utsläppsrätter där åtgärder införs på andra platser. De 

parter som berörs av utsläppsrätter infattas av elproduktion, värmeproduktion, flygoperatörer och viss 

storskalig industriell produktion. Utsläppsrätterna bedöms bidra med 506 miljoner kr till den Svenska 

staten år 2015 (Energi, 2015). Systemet ingår i Kyotoprotokollet som är en internationell 

överenskommelse för minskad klimatpåverkan t.o.m. 2020. 

Elproduktionen omfattas även av olika skatter där vissa av dessa berör all industriell verksamhet, så som 

fastighetskatt (Energi, 2015). Elektricitet som drivmedel omfattas därmed av regelverk som även berör 

den övriga elproduktionen och kunder. 

Laddfordon omfattas av regelverk och mål från EU och Svenska staten där syftet är att minska 

miljöbelastningar från vägtransport. EU har en målsättning där fem miljoner laddfordon ska introduceras 

till 2020 och 15 miljoner till 2025 (Wikström, 2015). Denna målsättning stöttas med direktivet om 

utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (2014/94/EU) som omfattar just strategier för 

expansion av infrastruktur gällande förnybara bränslen (Wikström, 2015). Främjandet av rena och 

energieffektiva vägtransportfordon (Direktiv 2009/33/EG) är ytterligare ett direktiv satt av EU där 

beskrivningen lyder: 

Enligt detta direktiv ska upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och vissa operatörer beakta 

energi- och miljöpåverkan under hela livscykeln, däribland energianvändning och koldioxidutsläpp, 

liksom utsläpp av vissa föroreningar, när de köper in vägtransportfordon, i syfte att främja och 

stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon och förbättra transportsektorns bidrag till 

gemenskapens miljö-, klimat- och energipolitik (Europaparlamentet, 2009). 

Genom detta direktiv har Svenska staten initierat en lag (Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling 

av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster) och en förordning (Förordning (2011:847) om miljökrav vid 

upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster) för eftersträvan av EU-direktivet. Syftet med 

dessa är samma som för EU-direktivet, att främja fossilfri vägtransport. 
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Energieffektivitetsdirektivet beskriver nödvändiga åtgärder för att nå ett mer energieffektivt samhälle. 

Målet är att den gemensamma vägen genom värdekedjan ska bli 20 % mer energieffektiv till år 2020 

(Wikström, 2015). 

Förnybartdirektivet är satt av EU och är en uppsättning mål för växthusgasminskning till 2020. Mer om 

detta kan du läsa  

Något speciellt regelverk för laddinfrastuktur finns inte utan faller under övriga lagar, 

myndighetsföreskrifter och förordningar där bl.a. Elinstallationsförordningen och 

starkströmförordningen ingår (Höjevik, 2014). 

I Sverige bestäms fordonsskatten med avseende på fordonets utsläpp av växthusgaser. En miljöbil i 

Sverige definieras sedan 2013 som miljöbil om utsläppen av CO2 understiger 95g/km. Utöver detta 

finansierar staten en supermiljöbilspremie som omfattas av högst 40 000 kr vid nybilsköp av fordon som 

släpper ut mindre CO2 än 50g/km där laddfordon ingår i denna grupp (Wikström, 2015). 

För ytterligare stimulans av laddfordon i Sverige, kan Norge ses som ett föredöme. I Oslo bidrar 

förmånerna till att elfordon utesluts från bl.a. vägskatt, parkeringsavgifter och tullavgifter. Ekonomiska 

fördelar framstår även på subventionen av 25 % moms vid nybilsköp av elfordon. En övrig praktisk 

fördel består av att dessa fordon även tillåts att framföras i bussfiler (Eva Sunnerstedt, 2015). Alla dessa 

incitament har främjat laddfordonens utveckling i Norge. Vid en jämförelse av statliga subventioner av 

batteridrivna elfordon framgår att dessa uppgår till 35 % i Sverige mot 54 % i Norge, av 

försäljningspriset (Eva Sunnerstedt, 2015). 

5.6 Marknadskraft 
Inköpspriset för laddfordon tenderar till att vara mer kostsamt än motsvarigheter med 

förbränningsmotorer. Supermiljöbilspremien reducerar priset och bidrar till att laddfordon blir mer 

konkurrenskraftiga. Ett alternativ mot inköp av laddfordon är leasing som växer i popularitet (Eva 

Sunnerstedt, 2015). Alternativet är fördelaktigt för företag, kommuner och privatpersoner då fler 

laddfordon kan nyttjas i större utsträckning då inköpskostnaden uteblir. Leasing är även fördelaktigt för 

företag som vill ha en modern och miljövänlig fordonsflotta men inte vill binda upp kapital i tillgångar. 

Utöver detta finns även lokala bestämmelser som gynnar miljöbilar med exempelvis gratis 

parkeringsplatser osv.  

Det finns flertalet initiativ för att öka laddfordonens utveckling där ett av dessa är 

supermiljöbilspremien. EU bidrar även och är en stor finansiär för projekt som berör laddfordon. JRC 

(Joint Research Centre) har utfört en sammanställning av dessa projekt som har en budget över 500 000 

EUR. Här framgår det att enbart inom FoU-projekt har dessa projekt en total budget av 196 miljoner 

EUR där EU står för 97,5 % av denna  (Alyona Zubaryeva, 2015). 

Teknikutvecklingen i fordonsindustrin utvecklas även av interna incitament som styrs av efterfrågan och 

regelverk. Ett stort fokus riktas mot batteriteknik med mål att förbättra laddegenskaper och kapacitet. 

Med en större marknad för laddfordon följer en större omsättning hos fordonstillverkarna vilket 

resulterar i att nybilspriserna kan reduceras i framtiden. Batteritekniken ser ut att utvecklas i en snabbare 

takt än vad som tidigare förutspåtts vilket innebär att produktionskostnaderna för dessa kommer att 

sjunka snabbare än förväntat (Geuss, 2015). 

5.7 Ekonomisk aspekt 

Kostnaden för elproduktion påverkas av flertalet faktorer där olika produktionsmetoder varierar i 

kostnad. Elpriset från förnybara källor är överlag billigare då dessa inte behöver kompenseras med 
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utsläppsrätter. År med lite nederbörd bidrar till att produktion av vattenkraft sjunker vilket gör att fler 

kolkraftverk nyttjas och marknadspriset för el stiger (Nohlgren et al., 2014).  

När det kommer till elektricitet som drivmedel är inte drivmedelskostnaden den avgörande faktorn. Den 

avgörande faktorn som styr utvecklingen är snarare nybilspriset där batteriet är en stor bidragande faktor. 

Framtiden för förnybar energi avgörs med regelverk både från EU och Svenska staten där dessa ämnar 

att, ekonomiskt främja den förnybara energiproduktionen. Produktionsmetoderna utvecklas därmed 

ständigt för att möjliggöra en högre verkningsgrad för en effektivare produktion. 

5.8 Miljöpåverkan 

En avgörande punkt i miljöfrågan angående elproduktion är marginalel. Marginalel är den elektricitet 

som för stunden är dyrast att producera i ett kraftverk (Elforsk). Vid beräkning av denna beaktas 

miljöbelastningen från marginalel. Marginalel benämns som den el som måste produceras om 

konsumtionen ökar, t.ex. en extra tänd glödlampa eller laddning av ett laddfordon. Vid detta tillfälle 

ökar produktion av den el som har lägst rörlig produktionskostnad av befintlig överskottskapacitet. Först 

tas de kraftverken som har lägst rörlig produktionskostnad i bruk, vilket är bl.a. vindkraft, kärnkraft, och 

kraftverk. Ju mer el som behövs, desto dyrare kraftverk tas i bruk. Kolet i ett kolkraftverk är dyrt och 

utgör en stor del av elpriset varför användningen av detta reduceras i möjlig mån. När ytterligare 

förbrukning uppträder är det således inte ett kärnkraftverk som drar upp effekten, utan det är enligt 

marginalelbegreppet det kraftverk som har lägst produktionskostnad av befintlig överskottskapacitet. 

Detta innebär att marginalel blir den dyraste elen (Elforsk). 

Enligt trafikverket släppte personbilarna som registrerades 2014 ut i genomsnitt 132 g CO2/km 

(Trafikverket, 2014). En elbil förbrukar i genomsnitt 0,15 kWh/km. Tabell 2 är en sammanställning från 

Elforsk som visar mängden CO2 som släpps ut vid olika metoder av elproduktion 2005 (Elforsk). 

Tabell 2. CO2-utsläpp vid produktionsmetoder. 

 CO2 utsläpp g/kWh 
g/km CO2 för elbil (0,15 

kWh/km) 

Kolkraft (genomsnitt) 800 120 

Marginalel 750 112 

Genomsnittlig el i EU 415 63 

Genomsnittlig el i Norden 58 9 

Genomsnittlig el i Sverige 10 1,5 

Vindkraft, Vattenkraft, solceller Nära 0 Nära 0 

 
Enligt Elforsks beräkningar släpper en elbil alltså ut 112 g/km CO2 även om den endast drivs med 

marginalel, vilket fortfarande innebär lägre utsläpp än genomsnittutsläppet från bensinbilar som 2013 

var 132,48 g CO2/km (Transportstyrelsen, 2015). Tittar man på genomsnittet i Europa ser man att 

utsläppen från elbilar ligger på 63 g/km vilket är mindre än hälften jämfört med den genomsnittliga 

bensinbilen. Räknar man på den genomsnittliga elen i Sverige blir utsläppen 1,5 g/km. Det bör även 

beaktas att rökgaserna från ett kraftverk är lättare att rena från hälsofarliga ämnen, t.ex. kväveoxider och 

partiklar, än avgasutsläppen från bensin- och dieselbilar. 

Vidare vet ofta inte konsumenten vart dennes elektricitet kommer från p.g.a. det stora antalet 

produktionsmetoder. Alla dessa produktionsmetoder bidrar till en så kallad elmix där de olika 

metodernas utsläpp av CO2 beaktas. Den svenska elmixen varierar från år till år beroende av 

produktionsomständigheter. Trots variationerna är Sveriges koldioxid utsläpp lägre än när de 

närliggande ländernas koldioxidutsläpp tas med i beräkningarna (näringsliv, 2015). 
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Global klimatpåverkan 

Produktionsmetoden av elektricitet är avgörande när det kommer till utsläpp av växthusgaser, då 

eldriften i laddfordon är utsläppsfri. Den globala energianvändningen ökar och således ökar även 

elproduktion från såväl fossila som förnybara källor. Globala utsläpp av växthusgaser i form av 

dikväveoxid, metan och koldioxid ökar därmed stadigt (Agency, 2015). Den globala produktionen från 

förnybara källor utvecklas dock och har ökat med nära 100 % mellan 2002 och 2014 (Agency, 2015). 

Den enskilda globala regionen som bidrar med mest utsläpp av koldioxid från fossil förbränning är USA 

med Kina på andra plats (Agency, 2015). 

Regional miljö 

Den regionala miljön påverkas även denna vid elproduktion. De fossila källorna som bidrar till den 

främsta luftföroreningen, svaveldioxid som orsakar försurning. Mer om hur fossila bränslen påverkar en 

regional miljö beskrivs i avsnittet om Fossil Bensin och Diesel (Energi, 2015). Nedan i Tabell 3 framgår 

Sveriges utsläpp med orsak av elproduktion. 

Även förnybara produktionsmetoder av elektricitet påverkar den regionala miljön. Vindkraftverk ändrar 

landskapsbilden och närboende kan påverkas av ljud som uppstår vid produktionen. Vägar och övrig 

infrastuktur med anledning av vindkraftsproduktion påverkar även denna miljö. Vattenkraftverk orsakar 

också en förändring i landskapet med ojämna och förändrade vattenflöden. Detta påverkar den 

biologiska mångfalden vilket orsakar förändring för fiskars vandringsväg och en förändrad strandflora 

(Energi, 2015). 

Vidare påverkas den regionala miljön av infrastrukturen för transport av elektricitet. Transporten kräver 

ingrepp i naturen där främst kablar och ställverk är nödvändiga för denna. Med en total kabellängd i 

Sverige på 555 000 km blir dessa ingrepp omfattande. Den biologiska mångfalden kan påverkas negativt 

men kan även vara en fristad för vissa arter med denna uppbyggda infrastruktur (Energi, 2015).  

Tabell 3. Emissioner. *Fossila koldioxidutsläpp, **CO2-ekvivalenter. 

Emissioner  

 

Totala utsläpp 

från elproduktion (ton) 

Utsläpp per kWh 

producerad el 

Andel av totala utsläpp 

i Sverige [%] 

Kväveoxider (NOx) 4 271  0,03 g 3,4 

Svaveldioxid (SO2)  2 110 0,01 g 7,9 

Koldioxid (CO2)*  2 232 501 15,0 g 5,0 

Flyktiga organiska 

ämnen (NMVOC)  

771 0,01 g 0,6 

Metan (CH4)**  959 0,01 g 0,02 

Partiklar (PM 10)  2 118 0,01 g 5,9 

Lustgas (N2O)**  482 3 mg 0,01 

Ammoniak (NH3)  184 1,2 mg 0,4 

Bly (Pb)  1,0 5,1 μg 0,01 

Kvicksilver (Hg)  0,03 0,2 μg 0,007 

 

 

 

Lokal miljö 

Laddfordon släpper inte ut några partiklar eller andra skadliga ämnen vid eldrift. Väljer man att köra ett 

laddfordon istället för en bensin- eller dieselbil minskar man utsläppen av partiklar, koldioxid, kolväten, 

kväveoxid, kolmonoxid och svavel. Laddfordon är även tystare än andra bilar och kan på sätt skapa en 

behagligare miljö inom städerna och vid vägarna. 

Lokala miljöpåföljder uppkommer även i samband med gruvdrift där utvinning av jordartsmetaller 

bedrivs. Avfall från gruvdriften innehåller tungmetaller som förorenar närområdet. Problem uppkommer 

även när efterfrågan överstiger tillgången varvid nya batterimaterial är ett stort forskningsområde (FoF, 
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2012). Vidare påverkar även brytning av andra material som används vid elproduktion till lokal 

miljöpåverkan. Exempel på sådana material är kol som används vid kondenskraft och uran som används 

vid kärnkraft. 

5.9 Förutsättningar nu och framåt 

Antalet laddfordon i Sverige uppgick i april, 2015 till över 10 740 bilar och enligt Power Circle kommer 

det finnas över 15000 elbilar i Sverige innan årsskiftet 2015/2016 (circle, 2015b). Utvecklingen går 

framåt men antalet laddfordon medför inte någon betydande effekt på nationell nivå och ännu mindre 

på internationell nivå. 

Energimyndigheten har i dagsläget ett pågående projekt vid namn LINUS. LINUS står för 

Laddinfrastruktur I Norge Ur ett Sverigeperspektiv och ska undersöka de norska förarnas användning 

av den allmänna laddinfrastrukturen i Norge. Projektet har också som mål att kartlägga attityder, 

beteende och behov av laddning hos de norska laddfordonsförarna. Det långsiktiga målet med LINUS 

är att lära av satsningar som har utförts i Norge för att undvika de fel och misstag som Norge kan ha 

gjort, och på så sätt undvika att göra samma misstag i Sverige (circle, 2015a).  I Norge säljs det 20 

gånger mer elbilar än i Sverige, detta tack vare de hjälpmedel som staten har ordnat för elbilägarna 

genom till exempel att skattebefria elbilen, stöd vid inköp, tillgång till bussfiler, gratis parkering och 

gratis laddplatser. Elbilköpet i Norge är momsbefriat och ägaren behöver inte betala någon 

registreringsavgift. Allt detta gör att en elbil och en bensinbil i Norge kostar lika mycket, i somliga fall 

kostar en elbil mindre i längden. I Sverige kostar elbilar fortfarande mycket mer än en bensin eller 

dieselbil även efter supermiljöbilspremien.  

Laddfordonens begränsningar anses ofta sitta i batteriet där en begränsad räckvidd och laddhastighet är 

de huvudsakliga begränsningarna. En ökad försäljning av laddfordon driver tekniken framåt som på sikt 

kommer medföra förbättrade egenskaper. Batteriforskning är ett hett ämne där olika material och 

sammansättningar undersöks för att förbättra dess egenskaper och minska dess miljöpåverkan. 

Ytterligare utveckling är att förväntas då laddfordon behöver anpassas för elektricitet som drivmedel. 

En viktig del bedöms vara fordonets klimatanläggning som är väldigt energikrävande vid ett kallt klimat. 

En ökad energiåtgång till laddfordonets övriga system bidrar till en minskad räckvidd. 

Forskning angående produktionsmetoder från förnybara källor pågår fortlöpande. Nya metoder 

undersökts samtidigt som de befintliga teknikerna energieffektiviseras. Solenergi, vågenergi och 

saltkraft är några av de energikällor som ligger i fokus. 

Regeringen ska framgent undersöka ett bonus-malus-system där miljöfordon premieras av staten vid 

inköp. Kostnaderna för detta från statens sida täcks då från en skattehöjning för fossildrivna fordon. 

Systemet är en komplettering till koldioxid- och energiskatten som redan finns. Resultatet av 

undersökningen ska redovisas senast den 29 april 2016 (Regeringskansliet, 2015). 

5.10 Utsikter i norra Sverige 

Möjligheterna för elproduktion i norra Sverige är många där geografin och klimatet spelar en viktig roll. 

Detta bidrar till utvecklingen och ett stort bidrag av förnybar energi i det svenska elnätet. Norra Sveriges 

tillgång av flertalet större vattenflöden möjliggör elproduktion med vattenkraft. Vattenkraften från 

Norrland står för 80 % av den totala vattenkraften i Sverige (energi, 2015b). 

Ytterligare tillgångar i norra Sverige är de stora ytorna som täcks av skog. Biomassan kan användas för 

kraftvärmeproduktion. Möjligheterna för utbyggnad av vindkraft finns även då ett riksintresse finns för 

vissa områden (Energimyndigheten, 2015d). 
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En ytterligare fördel som Norrland besitter är det stora antal motorvärmarplatser som kan användas som 

laddplatser för laddfordon. Stora avstånd mellan orter ställer högre krav på laddfordon i norra Sverige. 

Framför allt elbilar påverkas då ingen förbränningsmotor kan vidta när energiinnehållet i batteriet är 

slut. Vid kalla temperaturer används även stora delar av batteriets energiinnehåll till uppvärmning av 

kupén. Detta reducerar räckvidden med flertalet mil beroende på bilmodell  (Schultz, 2014).  
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6. Diskussion 
Sverige har en stor potential för att implementera en större del förnybara drivmedel i landets 

fordonsflotta och samtidigt fasa ut fossila drivmedel. I Sverige uppgick andelen fossila bränslen inom 

transportsektorn till 88 % år 2014 och enligt regeringens mål ska denna andel minska till 0-20 % till och 

med år 2030. Denna omställning gynnar inte bara klimatet och de nationella miljömålen utan har också 

visat sig i flertalet vetenskapliga rapporter vara ekonomiskt gynnsam på lång sikt. Denna omställning 

kommer också möjliggöra en större nationell produktion och minska vårt importberoende av råolja som 

främst kommer från Ryssland.  

I ett framtida scenario med en 100 % förnybar transportsektor kommer dessa fordonsbränslen finna i 

olika applikationer beroende på vilket fordon som avses och dess uppgift. Enligt (Larsson et al., 2015) 

kan elbilar komma att utgöra större delen av stadstrafiken för persontransporter medan tyngre lastbilar 

som ska färdas längre sträckor bör tankas med flytande biodrivmedel. För bussar och lättare lastbilar 

som färdas medellånga sträckor omkring städer passar en bränslecellsapplikation som kan tankas med 

exempelvis vätgas. Denna uppdelning är viktig för att få en så energieffektiv transportsektor som möjligt 

utan att kompromissa med dess funktion. 

Fokus bör främst ligga på att effektivisera produktionsprocesser och att ta vara på restströmmar. Här har 

biometan som fordonsbränsle en fördel där många kommunala avloppsreningsverk men också 

matindustrier kan röta olika slags substrat till en värdefull energirik gas. Ligninet som restström från 

skogsindustrin kan komma att utgöra en stor del av kemikalieproduktionen i framtiden där det finns en 

potential att forska fram nya material ur denna relativt orörda råvara. Det största utmaningarna Sverige 

står inför med att göra omställningen till en förnybar fordonsflotta är främst politiska utmaningar 

gällande regelverk påverkade av EU-kommissionen.  

Att oljan under lång tid varit så billig har gjort att hela världen byggt upp en infrastruktur med transporter 

som till stor del baserats på oljebaserade drivmedel. På grund av det låga priset har det viktigaste inte 

varit att minimera användningen av dessa och det har inte heller varit ekonomiskt lönsamt att producera 

konkurrerande förnybara drivmedel. Ett minskat oljeberoende är dock en förutsättning för att klara de 

klimatmål som finns, men också ett måste för att inte hamna i ett krisläge då oljan så småningom tar 

slut. Eftersom tillgången minskar på den konventionella oljan som är enkel och billig att utvinna ökar 

kostnaderna för oljeutvinningen. Detta bör på sikt leda till ett ökat pris på olja som därmed kan göra 

förnybara alternativ ekonomiskt konkurrenskraftiga.  

Marginaloljan är också sämre för miljön då den kräver mer resurser i form av både energi och 

naturresurser för att kunna utvinnas. Eftersom det är denna olja som också är dyrare att producera är det 

den som ersätts först av förnybara drivmedel vilket ger än större miljövinster än om konventionell olja 

ersätts. Att marginaloljan också exploaterar mer extrema platser som gör att riskerna för olyckor och 

konsekvenserna av dessa ökar är också en anledning att arbeta för en ökad omställning mot förnybara 

drivmedel. 

Förutom att förbränningsmotorerna blivit bränslesnålare så har också den ökade försäljningen av 

hybridbilar bidragit till en mer miljövänlig fordonsflotta. Så länge som en bil förbrukar fossila drivmedel 

så är den dock inte riktigt miljövänlig, bara mindre dålig för miljön än en mer bränslekrävande bil.  

De europeiska standarderna för nya bilar, de så kallade Euro-klassningarna, har blivit allt hårdare vad 

gäller utsläpp. Detta är givetvis bra ur miljösynpunkt då det ställer krav på fordonstillverkarna att bygga 

renare bilar. De hårdare kraven har dock gjort att fordonstillverkarna har svårt att klara utsläppskraven 

i verklig körning, utan enbart gör det i standardiserade tester. Det tydligaste exemplet på detta är den så 

kallade VW-skandalen under hösten 2015 där det framkom att flera bilproducenter inom Volkswagen-

koncernen använt sig av en otillåten mjukvara för att minska utsläppen av framförallt NOx vid 
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standardiserade tester för att därmed klara kraven (värld, 2015a). Ett annat problem är att dieselbilars 

katalysatorer inte fungerar tillfredsställande innan de uppnått arbetstemperatur. Detta problem är som 

störst vid kallstart i låga temperaturer, vilket vi i Sverige har under vintern. Det tar då längre tid att 

uppnå denna arbetstemperatur och därmed följer mer utsläpp av bl.a. kolväten (Robinson et al., 2013). 

En nackdel med bensin och diesel i Sverige är importbehovet av råolja. Därmed blir Sverige väldigt 

beroende av andra länder, skulle denna import försvåras av oroligheter i exporterande länder eller annan 

anledning hamnar Sverige i ett läge då kanske inte transportsektorns energibehov kan säkerställas. 

Om vi i Sverige vill minska oljeberoendet i transportsektorn bör effektiva metoder för 

drivmedelsproduktion användas. Att samproducera flytande bränslen inom massaindustrin för 

användning inom transportsektorn skulle minska koldioxidutsläppen och oljeberoendet samtidigt som 

omvandlingsförlusterna skulle bli små. Den potentiella årliga drivmedelsproduktionen med den här 

tekniken motsvarar drygt hälften av dagens årliga dieselanvändning inom transportsektorn eller 15–20 

TWh (Gustavsson, 2007). 

Många undersökningar av BioDME-drivna motorer menar att BioDME är ett utmärkt bränsle som kan 

ersätta diesel. BioDME är lika lätt att hantera som LPG eftersom den kondenseras genom trycksättning 

över 0,5 MPa (Volvo, 2014). Den snabba avdunstningen av BioDME kan leda till bättre blandning med 

luft i motorcylindern och dess höga syrehalt kan uppnå rökfri förbränning (Maji and Kumar, 2015). 

Framtidens drivmedel bör inte släppa ut ämnen som är giftiga för människan eller miljön, de bör inte 

heller bidra till försurning eller ökad växthuseffekt. Dessa kriterier gör att BioDME är ett bra alternativ 

till fossila drivmedel och speciellt diesel då det kan användas i dieselmotorer som har modifierats. 

BioDME kan tillverkas från biprodukter vilket är lönsamt och dessutom så är BioDME skonsam mot 

miljön eftersom det inte tillför extra utsläpp i atmosfären. 

Biogas som en del i utvecklingen av en fossilfri framtid är fördelaktig ur flera perspektiv. Den största 

bidragande råvaran i Sverige är avloppsslam som omhändertas och reduceras samtidigt som biogas och 

en näringsrik rötrest bildas. En stor del av Sveriges avloppsslam används idag för biogasproduktion. 

Den stora potentialen för ökning av produktionen finns inom lantbruket, gödsel och grödor. Skog som 

råvara kan vara aktuell framöver, men tekniken är i dagsläget inte kommersiellt tillgänglig. 

Det finns även potential att öka produktionen av biometan om all producerad biogas skulle omhändertas. 

I dagsläget används en del biogas även till värme- och elproduktion, men stora mängder facklas även 

varje år hos industrier och dylikt. 

Vidare bildas ett hållbart kretslopp då produktionsanläggningar och uppgraderingsanläggningar kan 

etableras lokalt vilket möjliggör att även tankstationer kan placeras vid samma plats. En restprodukt från 

produktionen kan eventuellt användas som gödsel till närliggande odlingar. Restprodukter från 

odlingarna kan sedan rötas och producera biogas. 

En delvis lösning på utmaningen med distribution av fordonsgas är att placera tankstationer vid 

produktionsanläggningarna. Dessa är utspridda över en större yta än tankstationernas nuvarande 

utbredning och skulle därför nå fler. 

En ökad produktion medför även en ökad sysselsättning där alla delar i värdekedjan behöver fler aktörer. 

Då Sverige ligger i framkant när det kommer till biogasproduktion, framförallt inom uppgraderings- och 

förgasningsteknik, möjliggörs export av denna. Biogas bidrar även till lägre utsläpp av hälsofarliga 

partiklar och kan därmed spara stora summor inom sjukvården. Samtidigt ökar sysselsättningen då mer 

resurser behövs inom de olika stegen i värdekedjan. 
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Biometan står för en stor andel av fordonsgasen i Sverige men import av naturgas är viktig för att 

tillgodose efterfrågan. Sverige ligger i framkant när det kommer till biometanproduktion men många 

länder är mer beroende av naturgas som drivmedel till gasfordon. Såvida naturgasen inte kommer från 

skiffer anses därför naturgas vara ett bra drivmedel i vägen mot en miljövänligare fordonsflotta där 

biometan successivt kan ta naturgasens plats. 

Marginalel används ofta som argument till att förminska laddfordonens miljövänlighet. För att likställa 

detta med förbränningsmotorer bör även produktionsmetoderna och därmed marginalolja tas i beräkning 

av förbränningsmotorns utsläpp. 

En begränsad räckvidd används ofta som argument till att avstå från elbilar. När det kommer till 

vardagligt bruk räcker dock räckvidden för gemene man. Dagens elbilar har en räckvidd som vanligtvis 

överstiger 150 km och om laddning under natten eller på arbetet är möjlig, så är denna tillräcklig (Eva 

Sunnerstedt, 2015). 

Genom att öka den förnybara mängden producerad el i världen blir laddfordon ett miljövänligt alternativ 

till fossildrivna fordon. För att driva på utvecklingen kan större subentioner av nybilsköp införas till 

dess att tekniken är mognare och fordonskostnaderna har sjunkit. 

Med Sveriges skogsråvara, elproduktion, kommunala avfall och andra restprodukter kan alla drivmedel 

som behandlats i denna rapport produceras på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Det 

som främst krävs för att omställningen ska ske är politiska incitament som stödjer forskning, 

implementering och upprätthållandet av varje enskilt bränsle. 

Det måste tydliggöras att om Sverige ska nå målet med att ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 

2030 så finns det inte bara en lösning, d.v.s. ingen av de förnybara drivmedel som presenterats i 

rapporten kan konkurrera ut fossil bensin och diesel ensamt. Det krävs satsningar på flera fronter, både 

kortsiktigt på de alternativen som har störst chans att ta en marknadsandel från de fossila drivmedlen 

idag, men även en långsiktig satsning på de förnybara drivmedlen som har störst chans att konkurrera 

med fossil bensin och diesel om 10 – 15 år. Därför är det viktigt att regelverket inte står i vägen för nya 

satsningar och att politiska incitament stödjer flera olika alternativ. Eftersom fossila drivmedel används 

i störst grad i transportsektorn nu kommer befintliga fordon och distributionssystem baserade på dessa 

finnas kvar en lång tid framöver. Därför är det viktigt att hitta alternativ som kan använda sig av dessa 

system under övergången till en fossiloberoende fordonsflotta.  
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Rutan nedan är ett räkneexempel för skillnaden i kostnaderna mellan en Elbil och en bensinbil. 

Exempel vid inköp av elbil 

Kostnader för inköp och ägande av laddfordon är väsentliga för utvecklingen av antalet laddfordon. Nedan följer 

ett exempel där samma bilmodell beskrivs men där den ena har en förbränningsmotor och den andra är eldriven. 

                                                                       
Modell:  Golf TSI (Bensin)  E-Golf (El) 

Inköpspris:  174 900 kr   374 900 kr 

Årsskatt:   426 kr/år   360 kr/år 

Förbrukning:   0,6 l/mil   1,270kWh/mil 

Försäkring2:  2412 kr/år   2580 kr/år 

Bränslepris3:  13,93 kr/liter   0,79 kr/kWh 

 

Det rekommenderade cirkapriset för en ny Volkswagen E-Golf var 2014 från 374 900kr (volkswagengroup, 

2014). Med supermiljöbilspremie blir priset 334 900 kr. Det motsvarande priset för en Golf TSI var 174 900 kr 

(volkswagen, 2015) där ingen miljöbilspremie ingår. Skatteuppgifterna är hämtade från transportstyrelsen där 

skatten för elmodellen uppgår till 360 kr per år men den årliga fordonsskatten betalas först efter fem år. 

Exemplet nedan utgår från att en privatperson äger bilen i 5 år och kör 1000 mil/år. 

 

Golf TSI (Bensin):  

174 900 kr+(426 kr*5 år)+(2412 kr*5 år)+(5000 mil*13,93 kr/l*0,6 l/mil)= 230 880 kr 

E-Golf (El):  

334 900 kr+(0 kr*5 år)+(2580 kr*5 år)+(5000 mil*0,79 kr/kWh*1,27 kWh/mil)= 352 817 kr 

 

Nästa exempel utgår från att privatpersonen äger bilen i 10 år och kör 1500 mil/år.  

Golf TSI (Bensin):  

174 900 kr+(426 kr*10 år)+(2412 kr*10 år)+(15000 mil*13,93 kr/l*0,6 l/mil)= 328 650 kr  

E-Golf (El):  

334 900 kr+(360 kr*5 år)+(2580 kr*10 år)+(15000mil*0,79kr/kWh*1,27kWh/mil)= 377 550 kr 

 

Exemplet tar inte hänsyn till övriga kostnader som berör fordonen, exempelvis service. Detta exempel är dock en 

fingervisning som pekar på en lång ägartid för att det ska bli billigare med ägande av elfordon istället för ägande 

fordon med förbränningsmotor. 

 

6.1 Felkällor 
Rapporterna och studierna som den här rapporten är baserad på är upp till 4 år gamla. De som är upp 

till 4 år gamla innehåller data som är ännu äldre än rapporterna själva och därför är det svårt att veta 

hur läget ser ut just idag eller hur bra siffrorna i rapporten stämmer överens med de värden som finns 

idag. Jag har försökt att använda mig av pålitliga källor men vissa av dessa källor kan ha fel 

fakta/siffror ändå.  

6.2 Förslag till vidare studier 
Ett förslag på fortsatt arbete är att undersöka varje bränsle och varje perspektiv ännu närmare och att 

lägga till ytterligare bränslen och perspektiv till exempel FAME, vätgas, biodiesel, HVO och etanol. 

Det krävs ett omfattande arbete för att få en tydlig bild över läget idag.  

Ett annat förslag på fortsatt arbete är att dela den svenska bilparken i olika zoner där olika förnybara 

bränslen passar beroende på de geografiska, ekonomiska eller naturliga tillgångarna. Man kan rita till 

exempel en karta för hur den svenska bilflottan kan se ut om man delar den med olika bränslen. 

  

                                                           
2 Baserat på länsförsäkringars halvförsäkring för en man på 25 år och körsträcka mellan 1001 till 1500 mil per 

år. Uträknat på: https://www.lansforsakringar.se/vasterbotten/privat/forsakring/bilforsakring/ansok/  
3 Priset är beräknat på dagens (18-juni-2015) lägsta priser som finns i Umeå.  

https://www.lansforsakringar.se/vasterbotten/privat/forsakring/bilforsakring/ansok/
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7. Slutsatser 

7.1 Fossil bensin och diesel 
Eftersom det sedan andra världskriget funnits nästan obegränsad tillgång till billig energi i form av 

fossil olja så har världen gjort sig beroende av oljebaserade drivmedel inom transportsektorn. Denna 

fossila olja består till största delen av konventionell råolja som kan pumpas upp direkt ur 

underjordiska reservoarer via ett borrhål. Tillgången av den konventionella råoljan minskar dock och 

för att motsvara efterfrågan ersätts nu konventionell olja av marginalolja. Gemensamt för alla typer av 

marginalolja är att dessa av någon anledning är tveksamma att utvinna, antingen på grund av dålig 

lönsamhet eller på grund av hög risk när det gäller påverkan på miljö och samhällen.  

Efter upptag raffineras råoljan, vilket innebär att råoljan separeras m.h.a. värme till en rad olika 

oljeprodukter.  

Distributionen av råolja till raffinaderier i Sverige sker med stora tankfartyg. Därifrån transporteras de 

färdiga bränslena med mindre tankfartyg till olika oljedepåer som fungerar som lagringsplats och 

utlastningsplats för tankbilar. Tankbilarna transporterar sedan drivmedlen till drivmedelsstationerna 

där slutkonsumenten kan tanka sitt fordon. 

Bensinbilar står för nästan två tredjedelar av alla bilar i Sverige. Ottomotorn som används i bensinbilar 

kan även köras på etanol. Dieselmotorn kan drivas av fossil diesel men också de förnybara drivmedlen 

HVO, FAME och ED95, även DME använder dieselmotorn men kräver ett trycksatt system. Andelen 

dieseldrivna bilar har ökat kraftigt under det senaste decenniet, detta mycket tack vare den låga 

bränsleförbrukningen och att motorerna har blivit allt renare. Trots att motorerna blivit renare på 

senare år så har fordonstillverkarna svårt att klara utsläppskraven för NOx i den senaste europeiska 

standarden Euro 6. Detta eftersom sänkta utsläpp av NOx i dagsläget måste kompenseras med sänkt 

motoreffekt eller tillsatts av kemikalier. 

Nästan alla tunga lastbilar drivs av diesel vilket gör att den kommersiella transportsektorn står för en 

stor del av dieselförbrukningen i Sverige. Både otto- och dieselmotorn används i dagens hybridbilar 

tillsammans med en elmotor.  

Vid förbränning av fossila bränslen släpps bland annat växthusgaser, svaveldioxid, kväveoxider, 

kolväten och partiklar ut i atmosfären. Utsläppen av växthusgaser från fossila bränslen är en starkt 

bidragande orsak till den globala uppvärmningen. Utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider leder 

till problem med försurning och övergödning av naturen. Partiklar, kolväten och kväveoxider 

försämrar luftkvaliteten vilket har skadlig påverkan på hälsan för människor och djur.  

Förutom utsläppen vid slutanvändningen så bidrar även produktionen till miljöpåverkan. Både vid 

utvinning och i raffinaderier är olje- och gasutsläpp vanliga, oftast handlar det om mindre utsläpp men 

ibland sker också större oljekatastrofer likt den i mexikanska golfen år 2010. Vid utvinning av olja 

från oljesand orsakar de stora dagbrotten ödeläggning av stora markområden. 

Skatten på fossila drivmedel är uppdelad i en energiskatt samt en koldioxidskatt, utöver dessa 

tillkommer 25 % moms på både drivmedelspriset och skatten.  

Fossil bensin och diesel har under lång tid varit de klart dominerande drivmedlen på marknaden och är 

så än idag. De förnybara drivmedlen har dock under de senaste åren blivit allt vanligare på marknaden. 

I Sverige stod fossila drivmedel för 88 % av energianvändningen inom transportsektorn år 2014. En 

nackdel med fossil bensin och diesel för Sveriges del är behovet av importerad olja. Marginalolja är 

nästan uteslutande dyrare att producera än konventionell olja, detta bör på sikt leda till ett högre 

oljepris och därmed också dyrare bensin och diesel.  
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För att motverka växthuseffekten och kunna uppnå målet om ett fossiloberoende fordonsflotta år 2030 

så krävs att fossil bensin och diesel ersätts av förnybara alternativ.  

7.2 DME 
Dimetyleter eller DME kan framställas ur både fossila och förnybara råmaterial och när det framställs 

ur förnybara råvaror kallas det för BioDME. BioDME kan framställas ur skogsråvara och svartlut med 

hög verkningsgrad genom den relativt nya tekniken svartlutsförgasning som utvecklats inom den 

kemiska massaindustrin. Svartlut är en biprodukt inom massa- och pappersindustrin. Svartlut bildas 

när träflis kokas till pappersmassa och kan både förbrännas direkt eller genom förgasning omvandlas 

drivmedel. Den totala energimängden som årligen utvinns ur svartlut i Sverige uppskattas till ca 20 

TWh. 

Distribution av flytande drivmedel till tankningsställen är mycket energisnålt och motsvarar ca 1-2 % 

av bränslets energiinnehåll, för gaser är motsvarande siffra 10-30 %. Gaser som likt DME kan göras 

flytande vid normal temperatur utgör ett mellanting ur distributionssynpunkt. Kostnaden för 

distribution av DME ligger därmed mellan den för flytande och gasformiga drivmedel.  

DME kan användas i en dieselmotor som har modifierats för att bli kompatibel med DME. Det som 

modifieras i dieselmotorn är insprutningssystemet av bränslet, detta eftersom det behövs ett tryck på 5 

bar för att bränslet ska hållas flytande. Drivlinor som anpassas till DME kan användas i praktiskt taget 

alla fordon som drivs med befintlig dieselteknik. Drivmedlet används dock främst i tunga fordon på 

grund av dess låga energidensitet. DME har lägre värmevärde vilket gör att det behövs större 

tankvolym än om diesel används.  

Användning av DME istället för fossila bränsle har potential att bidrar till en kraftig minskning av 

mängden växthusgaser vilket i sin tur minskar den globala uppvärmningen. Eftersom DME inte 

släpper ut varken NOx eller svavel så bildas inget surt regn och bildningen av marknära ozon minskar. 

BioDME släpper inte ut något sot vilket förbättrar den lokala miljön avsevärt. Eftersom DME inte är 

giftigt och är biologiskt nedbrytbar förorenar det varken mark eller vatten. Dessutom har motorn som 

körs på DME lägre bullernivå än dieselmotorns.  

BioDME har det som krävs för att möta de låga utsläppskraven vilket gör att bilköpare får 40 000 kr 

tillbaka om de köper en bil som drivs av BioDME men det finns inga bilar som körs på BioDME och 

inte heller lastbilar för kommersiell försäljning. För att satsa på BioDME måste system för 

infrastruktur, lagring och distribution byggas, vilket kommer att medföra stora kostnader. Långsiktigt 

kommer BioDME att vara billigare för slutkonsumenten eftersom tillverkningen och transporten av 

BioDME är billigare än framställningen och transporten av fossil diesel. Detta förutsatt att BioDME 

produceras och konsumeras lokalt. Kostnaderna för drivmedlet minskar kraftigt då både energi- och 

koldioxidskatterna blir 100 % avdragbara. 

BioDME från svartlutsförgasning har demonstrerats framgångsrikt som bränsle i 10 BioDME-lastbilar 

från Volvo i det europeiska BioDME-projektet. När BioDME produceras av restprodukter från 

industrin är samhällsnyttan väldigt stor. I dagsläget finns det dock ingen som satsar på BioDME och 

det enda som finns är småskaliga forskningsanläggningar. Råvarutillgångarna för produktion av 

BioDME i norra Sverige är bra. Svartlut som är en restprodukt från pappersbruk finns det gott om 

eftersom bruk finns placerade på flera orter längs kusten. Mängden svartlut är begränsad, men 

eftersom BioDME kan tillverkas från skogsråvara kan man tillverka BioDME från andra råvaror än 

svartlut. På så sätt kan Sveriges framtida behov av en dieselersättare säkras. Det finns stor potential att 

utveckla tekniken för förgasning av biomassa i norra Sverige för produktion av BioDME 
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7.3 Biogas 
Fordonsgas är ett metanbaserat drivmedel som innehåller uppgraderad biogas (biometan) och/eller 

naturgas. Fördelar vid produktion av biogas är att organiska restprodukter och avfall ofta kan användas 

som råvara till produktionen. I Sverige är avloppsslam den dominerande råvaran men det finns även en 

stor potential i restprodukter från lantbruket. Naturgas är den fossila motsvarigheten till biometan och 

innehåller även denna, främst metan. I världen står naturgas för den största mängden fordonsgas. 

Sedan 2009 ligger det årliga genomsnittet i Sverige för andelen naturgas i fordonsgas på ca 40 % och 

således är ca 60 % uppgraderad biogas.  

Att röta biomassa till en metanhaltig biogas är en välbeprövad metod. Vissa typer av substrat kräver 

dock en förbehandling. Förbehandlingen kan t.ex. vara malning, flisning, utspädning eller bestrålning. 

Malning och flisning används främst för att forma substratet till en pumpbar blandning tillsammans 

med en utspädning av vatten. Vid rötning bryts komplexa organiska föreningar ned av 

mikroorganismer i flera steg till enklare föreningar. Gaserna som framställs i processen är främst 

koldioxid och metan men en näringsrik rötrest har även framställs. 

Då metanet är energibäraren eftersträvas en hög metanhalt och biogasen måste därför uppgraderas 

(renas) för framställning av biometan. Uppgraderingen går främst ut på att avskilja koldioxiden i 

biogasen.  Aktörer väljer ofta att etablera sina anläggningar där råvaran finns för att minska 

transportkostnader, det finns 275 produktionsanläggningar och 59 uppgraderingsanläggningar i 

Sverige. 

Fordonsgas distribueras via gasledningar eller med tankbilar i gasform. Gasen kan även kylas till 

163°C för att nå ett flytande tillstånd och får då 600 gånger högre energidensitet. Detta möjliggör en 

relativt energieffektiv distribution med tankbil till tankstationer som inte är anslutna till ett gasnät. 

Metoden med gasnät är den mest effektiva distributionsmetoden. Idag finns tankstationer för 

fordonsgas främst i tätbefolkade områden. Fördelarna finns även i blandbarheten av naturgas och 

biometan vilken gör att dessa kan använda samma gasnät. Tankstationernas utbredning är främst 

koncentrerade till västra delarna av Götaland och östra delarna av Svealand. I februari 2015 fanns det 

sex tankstationer Norr om Gävle. För att etablera fler tankstationer i norra Sverige finns projekt såsom 

BioGaC där fokus ligger på nya aktörer som vill upprätta tankstationer för fordonsgas. 

För nyttjande av fordonsgas används oftast en ottomotor där benämningen Bi-fuel ofta används och 

syftar till att fordonet kan drivas av två olika drivmedel, oftast bensin och fordonsgas. De största 

skillnaderna mot en traditionell förbränningsmotor är insprutningssystemet samt att fordonet i fråga 

även kräver trycksatta gastankar utöver en bensintank. Även tung trafik använder sig av ottomotorer 

men målsättningen är att dieselmotorer ska användas i framtiden med anledning av dess högre 

verkningsgrad jämfört med ottomotorn. En teknik med dieselmotorer utgår från en bränsleblandning 

där diesel används för antändning och biometan blandas i luftflödet till motorn. 

Den främsta globala miljöpåverkan från fordonsgas är den del som ursprungligen kommer från 

naturgas. Vid förbränning av naturgas uppstår främst koldioxid. Sett ur ett livscykelperspektiv 

reduceras emissioner, mätt i CO2-ekvivalenter, med ca 25 % vid jämförelse mellan naturgas och 

bensin. Motsvarande siffra där biometan jämförs med bensin är reduktionen ca 97 %. Med fordonsgas 

som drivmedel istället för bensin och diesel reduceras även utsläpp av kväveoxider vilket är 

fördelaktigt i avseende på både miljö och hälsa. Vissa utsläpp av växthusgasen metan förekommer, 

både vid produktion och vid fordonsdrift, dessa utsläpp är dock relativt låga. Med fordonsgas som 

bränsle sjunker utsläppen av stora partiklar markant då gasmotorer genererar väldigt små mängder sot. 

Ljudnivåerna från gasmotorer är även lägre än från en bensinmotor vilket kan bidra till en ökad 

livskvalitet, framförallt i hårt trafikerade områden. 
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För lantbrukare och andra företagare på landsbygden finns ett investeringsstöd som går att ansöka vid 

intresse för biogasproduktion. Investeringsstödet kan uppgå till 40 % av kostnaderna och i somliga fall 

50 % för aktörer i norra Sverige. Utöver dessa finns ytterligare investeringsstöd för att främja 

produktion och distribution av biogas via klimatklivet. 

Gasbilar som släpper ut mindre än 50 g CO2/km omfattas av supermiljöbilspremien vilket reducerar 

inköpspriset med upp till 40 000 kr. Kostnaden för fordonsgas är ca 5,8 kr/mil vilket kan jämföras med 

kostnaden för bensin som uppgår till ca 6,4 kr/mil. Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands- och 

Jämtlands län stod 2014 för drygt 10 % av Sveriges biogasproduktion. Potentialen för expansion av 

biogasproduktion och distribution i detta område är stor men kräver investeringar. En förbättrad 

distribution möjliggör utveckling av fordon som endast drivs av gasfordon. Med fordon som 

optimerats för enbart fordonsgas blir motorerna effektivare då fordonsgas har ett högre oktantal än 

bensin. 

7.4 El 
Elektricitet kan produceras med ett stort antal olika metoder där vattenkraft och kärnkraft står för 

majoriteten av elproduktionen i Sverige. Huruvida elektricitet är en hållbar energikälla beror helt på 

produktionsmetod. Till förnybara källor vid elproduktion räknas sol, vind, vatten, biomassa och 

geotermiska källor. Produktionsmetoderna differerar något beroende på det geografiska läget. 

Vattenkraft nyttjas till största del i norra Sverige där de största vattendragen finns, medan möjlighet 

för elproduktion från t.ex. vindkraft är mer jämt fördelat över hela landet. 

Det svenska elnätet är robust och välskött. Elnätet är uppdelat i stamnät, regionala elnät och lokala 

elnät där dessa är sammankopplade för att bilda en rikstäckande infrastruktur. Den gemensamma 

leveranssäkerheten för Sveriges elnät är i genomsnitt 99,98 %. Då elnätet är rikstäckande finns det 

många möjligheter för laddning av elfordon. De finns tre olika typer av laddningstyper: 

Normalladdning, ca 3 kW, som sker via ett vanligt eluttag och är tidskrävande. Semisnabbladdning, ca 

15 kW, som är mer lämpad vid offentliga laddplatser när laddningstiden är begränsad. Sedan finns 

snabbladdning, ca 50 kW, som är användbar för elfordon som används frekvent och där tid för 

normalladdning eller semisnabbladdning inte finns. 

Det finns flertalet olika fordonstyper som delvis eller fullständigt använder elektricitet som drivmedel. 

En gemensam faktor för dessa fordon är förmågan att regenerera bromsenergi. Renodlade elfordon 

nyttjar enbart energi från ett batteri som i sin tur driver en elmotor Elmotorns verkningsgrad gör den 

fördelaktig då den tillförda energin nyttjas mer effektivt än den gör i en förbränningsmotor. 

Hybridfordon kombinerar en förbränningsmotor och eldrift. Det finns flertalet olika konfigurationer 

för hur elmotorn och förbränningsmotorn samverkar i dessa fordon. Ett exempel är där fordonet drivs 

av elektricitet vid lägre hastigheter när det rådande energiinnehållet i batteriet tillåter detta. När 

batteriet behöver laddas sker detta via förbränningsmotorn som då även tar över drivningen. En plug-

in hybrid är samma typ av fordon som en vanlig hybrid men med skillnaden att batteriet kan laddas 

från en extern källa, vilket möjliggör mindre användning av förbränningsmotorn. 

Rena elbilar har inga utsläpp vid körning, däremot förekommer utsläpp vid produktionen av den el 

som används. Miljöpåverkan från elbilar blir därmed beroende av hur elen producerats. Används 

svensk elmix blir koldioxidutsläppen från en elbil ca 1,5 g/km. Motsvarande utsläpp för den 

genomsnittliga elen i EU blir ca 63 g/km och ca 120 g/km för el från kolkraft. Dessa siffror kan 

jämföras med en genomsnittet för nyregistrerade personbilar i Sverige 2014 som släppte ut 132 g/km. 
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Produceras elen från fossila källor som kol eller olja liknar utsläppen de från bensin- och dieselbilar. 

Det är dock lättare att rena rökgaserna i ett kraftverk än avgaserna från bilar, varpå elbilen ändå blir 

bättre för miljön. 

Landskapsförändringar uppträder vid upprättandet av vind- och vattenkraftsanläggningar. Elbilen är 

tystare än andra bilar och kan på sätt skapa en behagligare miljö inom städerna med minskade 

bullernivåer. Batterier för elfordon innehåller ovanliga jordartsmetaller där gruvdrift för utvinning av 

dessa ofta medför föroreningar i närområdet. 

Laddfordon omfattas av regelverk och mål från EU och svenska staten där syftet är att minska 

miljöbelastningar från transportsektorn. Ett mål satt från EU för främjandet av laddfordon är att 5 

miljoner laddfordon ska introduceras till 2020 och 15 miljoner till 2025. Målsättningen grundar sig 

från ett EU-direktiv som omfattar strategier för expansion av infrastruktur gällande förnybara bränslen. 

När det kommer till elektricitet som drivmedel är inte drivmedelskostnaden den avgörande faktorn, 

utan det som styr utvecklingen är snarare nybilspriset. Många laddfordon klarar kraven för att få 

svenska statens supermiljöbilspremie på max 40 000 kr. Trots detta kostar fortfarande en elbil 

betydligt mer än en motsvarande bil som drivs av fossila drivmedel.  

Laddfordonens begränsningar anses ofta sitta i batteriet där en begränsad räckvidd och laddhastighet är 

de huvudsakliga begränsningarna. En ökad försäljning av elfordon driver dock tekniken framåt, vilket 

på sikt kommer medföra förbättrade egenskaper. För utvecklingen av fler laddfordon i Sverige anses 

det ofta att fler laddplatser måste tillkomma, i Sverige fanns det i december 2015 1104 laddplatser 

med totalt 4012 uttag. Fördelningen av dessa i Sverige är dock ojämn och merparten av alla 

laddplatser finns idag i landets södra delar. 

Möjligheterna för förnybar elproduktion i norra Sverige är många ger och ger ett stort bidrag av 

förnybar energi i det svenska elnätet, vilket är bra ur miljösynpunkt om elbilarna ökar i antal. En 

nackdel vid kallt klimat är att fordonets klimatanläggning blir väldigt energikrävande och därmed 

minskar elbilens räckvidd.  
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