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Sammanfattning
BaKgrUND
uppgiften att minska klimatpåverkan från transporter kräver ett systematiskt 
arbete på flera fronter. Vägtransporter drivs nästan uteslutande med fossila 
drivmedel uppvisar fortfarande ökande koldioxidutsläpp. krympande global 
oljeproduktion gör frågan om minskning av oljeanvändningen än mer befogad. 
Vägverket pekade i ett regeringsuppdrag (Vägverket publikation 2004:102) 
på åtgärder inom tre områden för att minska fossilbränsleanvändningen 

Samhällsutveckling för att dämpa trafikarbetet, •	

effektivare fordon •	

förnybara drivmedel. •	

eu-kommissionen har lagt ett förslag till ett direktiv som stipulerar att 
10 % av energin till vägtransporter skall vara förnybar år 2020. Syftet med 
denna sammanställning är att visa om och hur detta skall kunna genomför-
as i Sverige. till grund för slutsatserna ligger bl.a. rapporter från akademi, 
institut, myndigheter och internationella organ. dessutom har utlåtanden 
från olika aktörer med beaktande av hur dessa utlåtanden ändrats över tid 
vägts in . 

eventuella flaskhalsar för såväl tillförsel som användning har beaktats. 
Styrande för tillförsel är potentialen för inhemsk produktion i kombination 
med import. Styrande för avsättningen är dels tillåtna andelar biodrivme-
del i bensin och diesel samt utsikterna att introducera fordon avpassade för 
specifika drivmedel. Avsättningsmöjligheterna påverkas dessutom av for-
donens effektivisering som påverkar den totala drivmedelsvolymen. 

tre scenarios med olika grad av fordonseffektivitet redovisas ett huvud-
alternativ med och två alternativ med hög resp. låg energianvändning i 
vägtransporter. 

Huvudalternativeta: : eu-komissionen driver igenom förslaget om max 
130g cO2/ km till 2012 och 95 g cO2/km till 2020 och detta får fullt 
genomslag i fordonsförsäljningen i Sverige till 2020. totalt omsätts då 
63 tWh

Hittillsvarande B: trend beträffande effektivitetsförbättringar totalt 
omsätts då 77 tWh

Elbilar C: introduceras. främst gäller det laddhybrider även kal-
lade plug-in hybrider, som antas få genomslag i försäljningen 
efter 2015. även bilar med enbart eldrift skulle kunna vara tänk-
bart. Här har dock antagits att 20 % av bilparken är ladd-hy-
brider och de körs till hälften på el. personbilar och lätta lastbilar 
använder  ca 40 tWh. 20 procent av 40 tWh motsvarar 8 tWh. Halva 
körsträckan på el minskar bränslebehovet med 4 tWh men kräver ca 1 
tWh el. totalt omsätts då 60 tWh.

SammaNSTäLLNINg av BIDrag FråN OLIKa DrIvmEDEL
inget enskilt bränsle bedöms ha potential att bidra med 10 % av totala ener-
gianvändningen. flera kompletterande drivmedel måste samverka. Om 10 % 
målet skall klaras kräver detta att en lång rad villkor uppfylls.
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Etanol
för etanol gäller att 10 procent inblandning i bensin blir tillåten och ge-
nomförd, att etanolbilsflottan uppgår till minst 200 000 bilar 2020 och att 
dessa då regelmässigt tankas med e-85. etanolimporten måste ökas från 
dagens nivå eftersom några större volymer inhemsk cellulosaetanol inte 
kan påräknas. en lindring i importbehovet fås om metanolproduktion via 
syntesgas etableras. metanol ersätter då delvis etanol i den vanliga bensi-
nen. etanol/metanol minskar bensinbehovet och används i personbilar. det 
är möjligt att använda etanol i tunga dieselmotorer men eftersom tillgången 
på etanol antas vara knapp har den förbehållits lätta fordon. för de olika 
scenarierna blir bilden följande:

totalt antas etanol/metanol kunna ge 3,0 tWh A: 
varav import 0,8-1,6 tWh

totalt antas etanol/metanol kunna ge 4,0 tWh B: 
varav import 1,7-2,6 tWh

totalt antas etanol/metanol kunna ge 2,8 tWh c: 
varav import 0,6-1,4 tWh

Biogas
Biogasproduktionen kan ökas kraftigt dels genom att rötgasproduktionen 
byggs ut men även via syntesgasproduktion. Avsättning fås inledningsvis 
som en kraftig satsning på att lokal busstrafik skall ha gasdrift. Att intro-
duktionen drivs vidare främst genom att lokala ”öar” etableras så att fordon 
som trafikerar ett begränsat geografiskt område kan tanka i en gemensam 
depå. därefter kan högtrafikerade stråk förses med gastankningsställen. i 
hur stor utsträckning detta kan/bör ske är en fråga om de sammantagna 
kostnaderna för fordon, bränsle och tankställen. 

Biogasen minskar både behovet av bensin för personbilar och behovet av 
dieselolja i tyngre fordon. 

de olika scenarierna påverkar inte totalmängden biogas eftersom det är 
produktionskapaciteten som antas vara flaskhalsen. (All biogas får avsätt-
ning) energieffektivare fordon medför att gasen räcker till fler.

totalt antas biogas kunna ge 1,2-3,0 tWh 

DmE, HvO, FamE
Att framställa dme är ett av de mest effektiva sätten att omvandla bio-
massa till drivmedel. detta sker via förgasning. dme kräver specialbyggda 
dieselmotorer och ersätter diesel i tunga fordon. Om produktionen väl eta-
blerats ligger förmodligen flaskhalsen i möjligheterna att få ut tillräckligt 
antal fordon fram till 2020. 

Sannolikt skulle 1-2 tWh dme kunna framställas via förgasning av svart-
lut. för att få avsättning för detta krävs 5000-10000 tunga fordon.

Övrig dieselersättning, FamE, HvO
Annan ersättning av dieselolja kan ske dels genom låginblandning av 

fAme (fatty acid methyl ester) vanligen rme, från raps och HVO (Hydro-
genated vegetable oils)(ibland kallad Bio crude). med fAme och HVO kan 
dieselolja ersättas i alla typer av dieseldrivna fordon. 1 tWh motsvarar 5 % 
låginblandning. ökad tillgång kräver således inte fler fordon utan minskar 
andelen fossil dieselolja i bränslet.i båda fallen är tillgång på råvara en 
begränsande faktor. i fAme- fallet finns även osäkerhet om kommissionens 
kommande kvalitetsdirektiv kan klaras. 
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Sannolikt kan 1-2 tWh HVO framställas och möjligen lika mycket fAme 

Syntetisk diesel (Fischer-Tropsch, FTD) har länge ansetts lovande men 
bedöms inte hinna utvecklas till en kommersiell produkt av betydelse för 
2020.

De viktigaste slutsatserna kan formuleras:

Tio procent biodrivmedel kan klaras.•	
Även el kan vara en viktig energibärare.•	
Biogas är en viktig del av drivmedels tillförsel.•	
DME och eventuellt metanol är kostnadseffektivt •	
HVO/Biocrude kan ge viktiga volymer. •	

Etanol från jordbruksvaror är begränsad•	
Förgasning till FTD för dyrt•	
Etanol från cellulosa avlägset•	
Sveriges möjligheter till import är osäkra •	

Medveten politik och tydliga styrmedel behövs för •	
att nå målet
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Bakgrund
år 2020 skall alla medlemstater i eu ha en andel av minst 10 procent för-
nybar drivmedel i vägtransportsektorn detta enligt ett förslag från eu–
kommissionen. Andelen skall räknas på energiinnehåll vilket betyder att en 
volymsandel av 10 procent etanol endast motsvarar 7 procent i energiandel. 
Andelen biodrivmedel i eu 2007 var i genomsnitt 2 procent Att nå 10 pro-
cent innebär en kraftansträngning speciellt som drivmedlen måste uppfylla 
kvalitetskriterier, bl.a. faktisk koldioxidreduktion i hela kedjan från odling 
av råvara till avgasrör. Vidare kommer troligen krav att ställas både på eko-
logisk och social hållbarhet. 

Syftet med denna sammanställning är att visa om och hur detta skall kun-
na genomföras i Sverige. till grund för slutsatserna ligger bl.a. rapporter 
från akademi, institut, myndigheter och internationella organ. dessutom 
har utlåtanden från olika aktörer med beaktande av hur dessa utlåtanden 
ändrats över tid vägts in . 

eventuella flaskhalsar för såväl tillförsel som användning har beaktats. 
Styrande för tillförsel är potentialen för inhemsk produktion i kombination 
med import. Styrande för avsättningen är dels tillåtna andelar biodrivme-
del i bensin och diesel samt utsikterna att introducera fordon avpassade för 
specifika drivmedel

Avsättningsmöjligheterna påverkas dessutom av fordonens effektivise-
ring som påverkar den totala drivmedelsvolymen. 

Huvudalternativeta: .
(fordonseffektivitet enligt eu-kommissionens direktiv) i detta scena-
rio används 63 tWh vilket kräver 6,3 tWh i form av förnybar energi. 
eu-kommissionen har lagt förslag om att maximera nya personbilars 
förbrukning. uttryckt i cO2emissioner skall bilar få släppa ut max 
130g/km 2012 och 95g/km 2020. Om dessa förslag om lagstadgade 
förbrukningskrav realiseras och Sverige år 2020 har ett köpmönster 
som genomsnittet i europa betyder detta att den totala förbrukningen 
i personbilsflottan minskar kraftigt. detta minskar underlaget för bio-
drivmedelsanvändning i personbilsflottan. främst gäller detta lågin-
blandning av etanol, metanol och fAme, men det gäller till en del även 
e-85 och biogas.

gränsen på 95 g bedöms kunna klaras med förbättring av etablerad 
drivsystems teknik kombinerad med hybridisering dock utan att nyttja 
laddström från nätet.

under tiden fram till 2020 beräknas en förskjutning ske i förhål-
landet mellan bensin och dieselanvändning i riktning mot ökande 
dieselandelar detta beror på två faktorer, dels en ökad andel diesel-
personbilar men också på att godstransporter på väg kommer att öka 
snabbare än personbilstrafiken.

Hittillsvarande B: trend 
fordonseffektiviseringen inte forcerats utan följer hittillsvarande 
trend. beträffande effektivitetsförbättringar totalt omsätts då 77 tWh

Elbilar C: introduceras
främst gäller det laddhybrider även kallade plug-in hybrider, som an-
tas få genomslag i försäljningen efter 2015. även bilar med enbart el-
drift skulle kunna vara tänkbart. Här har dock antagits att 20 procent 
av bilparken är laddhybrider och de körs till hälften på el. personbilar 
och lätta lastbilar använder ca 40 tWh. 20 procent av 40 tWh motsva-
rar 8 tWh. Halva körsträckan på el minskar bränslebehovet med 4 tWh 
men kräver ca 1 tWh el. totalt omsätts då 60 tWh.



9

Olika drivmedel, 
tillförsel och användning

ETaNOL
på tillförselsidan antas att den svenska produktionen från spannmål har 
utökats till 210 000 m3 motsv. 1,4 tWh jämfört med dagens 50 000 m3.

för cellulosaetanol (2:a generationens etanol) kan SekABs utvecklings-
planer användas som riktmärke. där anges att: ”industrial development 
unit” byggts 2011 och att erfarenheterna resulterat i en ”democombi” på 
60 000 m3 motsv 0,35 tWh byggts 2014.

det är däremot tveksamt om planerna på en fullskaleanläggning på 
140 000 m3 som motsvarar 0,95 tWh går att realisera eftersom kostnadsbil-
den verkar ogynnsam. 

en kalkyl visar att med ett etanolkombinat i jämförbar storleksordning 
120 000 m3 och med en totalverkningsgrad på 80 procent skulle ge ett eta-
nol pris på 5-6 kr/l vilket motsvarar 8-9 kr/ bensinekvivalent. Jämfört med 
Brasiliens sockerrörsetanol som ligger på mindre än halva kostnaden. kost-
naden för anläggningen är beräknad till 1,2 mdrs Sek. (Nippe Hylander ÅF 
IVA-KVA seminarium )

införsel från eu verkar osannolik eftersom alla medlemstater brottas 
med samma problem att nå upp till 10 procent nivån. återstår import från 
tropiska länder i form av sockerrörsetanol. Sockerrörsetanol verkar kunna 
klara kommande krav på certifiering av biodrivmedel. frågetecknen gäller 
dels om odlingen tränger undan annan jordbruksnäring till regnskog dels 
frågan om sociala villkor för arbetskraften. enl. fysisk resursteori (göran 
Berndes m.fl.) kan etanolproduktion ske utan oacceptabla konsekvenser.

ytterligare en möjlighet är att producera metanol i en förgasningsanlägg-
ning och blanda in i bensin. en sådan anläggning i försöksskala kan ge 0,4 
tWh vilket minskar etanolbehovet med ca 50 000 m3.

en fullskaleanläggning kan ge ung 1 tWh eller 150 000 m3. 
importbehovet är 0,70-2,6 tWh vilket är 1-4 ggr nuvarande import av tro-

pisk etanol. Se nedan. den lägsta nivån inträffar om i elbilsscenariot sam-
tidigt som både cellulosaetanol och metanol produceras. den högsta nivån 
inträffar i scenariot ”hittillsvarande trend” och om varken cellulosaetanol 
eller metanol produceras.

användning 

Huvudalternativeta: 
Om 10 procent låginblandning sker i all 95-oktanig bensin nås 1,95 
tWh eller 1,55 tWh om metanol låginblandas upp till 3 procent (0,4 
tWh).
Antalet ffV-bilar antas ha utökats till 200 000. detta är en fördubbling 
av dagens flotta av e-85 bilar. Användningen i dessa motsvarar 1,05 
tWh.

Om 2008 års försäljningstakt står sig blir antalet bilar större men 
försäljningen baseras på kraftfulla subventioner. det är knappast 
troligt att de subventionerna kan bibehållas. ett annat skäl till att 
köpa ffV-bil och tanka etanol är om drivmedelkostnaden är väsentligt 
lägre. detta är fallet när oljepriserna är höga och etanolen är befriad 
från både energi- och koldioxidskatt. det är osäkert hur länge befri-
elsen från energiskatt kommer att finnas. en annan osäkerhetsfaktor 
gäller priset på etanol. Brasilien hävdar att etanolen från sockerrör 
kan produceras till ungefär samma pris som bensin, räknat per energi-
ekvivalent. i Sverige betingar e-85 nu (okt 2008) drygt samma pris som 
bensin per energienhet trots skattebefrielsen, vilket tyder på höga 
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marginaler i producent eller distributionsleden. det verkar osanno-
likt att dessa marginaler kommer att krympa. den globala efterfrågan 
kommer sannolikt att öka beroende på att stora marknader som exv. 
eu, uSA och Japan kommer att efterfråga etanol. det är tveksamt om 
det kommer att finnas drivkrafter tillräckligt för att driva upp produk-
tionen så att priset blir avsevärt lägre än vad som kan erbjudas för 
spannmålsetanol. etanol är kostnadsmässigt mera konkurrenskraftig i 
form av låginblandning än som e-85 vilket gör att den globala konkur-
rensen kan komma att minska möjligheterna att använda e-85.

ingen etanolanvändning antas ske inom den tunga trafiken. det är 
visserligen möjligt att producera tunga dieselmotorer med goda pre-
standa i etanoldrift men då tillgången på etanol troligen kommer att 
vara begränsad kommer personbilarna troligen att förbruka de till-
gängliga volymerna.

Hittillsvarande B: effektiviseringstrend
några smärre skillnader uppstår:

10 procent etanol i all 95-oktanig bensin. kräver 390 000 m3 etanol mot-
svarande 2,6 TWh. 

Detta reduceras till 2,10 TWh om metanolinblandning finns att tillgå.

FFV-bilarna förbrukar ca 210 000 m3 motsv. 1,4 TWh 

ElbilsintroduktionC: 
Användningen i låginblandning krymper till 1,76 tWh eller 1,40 tWh 
om metanol låginblandas.

e-85 användningen är detta scenario 1,05 tWh ingen signifikant eta-
noldrift i laddhybrider har antagits.

BIOgaS, rÖTNINg 
uppskattningar om potentiella mängder biogas varierar kraftigt mellan oli-
ka utredningar. gemensamt för de mest optimistiska alternativen är att de 
saknar kostnadsperspektiv.

total biogasproduktion i dag är 1,3 tWh vilket i ett europeiskt perspektiv 
är lågt. tyskland och Storbritannien har en produktion per capita som är 
ung 10 gånger högre. även finland, italien, Spanien och danmarks produk-
tion är ung den dubbla per capita jämfört med Sveriges. i alla dessa länder 
kommer merparten av produktionen från lantgårdar (Sv. gasföreningen) 
och används företrädesvis till el- och värmeproduktion vilket innebär att 
den kostsamma uppgraderingen till fordonskvalitet undviks.

Kostnadsuppskattningar
priset ut till slutkund varierar (Juni 2008) mellan 7,65 och 11,17 kr/l bensin-
ekvivalent.Vanligen ligger priset på 9-10 kr/l bens.ekv.(se bilaga). Bensinen 
kostar 13-14 kr/l. kostnadsfördelen gentemot bensin är 3-5 kr/l bensin-
ekvivalent. däremot är motsvarande gap till diesel litet. merkostnaden för 
fordonet skall betalas av lägre drivmedelskostnad gasbilen är avsevärt dy-
rare än bensinbilen men skillnaden gentemot dieseln är liten. utrymmet för 
att minska skattesubventionerna och ändå göra det lönsamt för konsumen-
ten att välja biogas verkar således litet. Om råoljepriset återigen når höga 
nivåer, kan situationen ändras. 

produktionen i Sverige 2007 för fordonsändamål gav 0,3 tWh. Om pro-
duktionen i ett första steg utökas till 1 tWh kan då avsättning fås i tunga 
tätortsfordon som bussar och en del distributionstrafik. detta betyder att 
stadsbussar i Sverige 2020 i så fall nästan genomgående kommer att gå på 
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biogas. en betydande del av bussflottan går i dag på naturgas som då skulle 
ersättas med biogas.

BIOgaS, HÖgTryCKSFÖrgaSNINg
en annan väg att producera biobaserad metan är högtrycksförgasning via 
syntesgas. (Sng) denna route lovar höga verkningsgrader (Well to tank). en 
pilotanläggning för detta finns i gussing i österike. utbytet i energitermer 
anges till 60-70 procent (Jörgen Held, Sgc)

i Sverige finns i dag planer på att uppföra två större demonstrationsan-
läggningar för Sng i storleksordningen 50-150 mW. 

Prelilinär tidplan för projekten:

göteborg start 2012 bränslebehov 1,2 tWh vilket leder till en Sng-•	
produktion 0,8 tWh.

malmö start 2012 bränslebehov 0,6 tWh vilket leder till en Sng-pro-•	
duktion 0,4 tWh.

Om etablering sker utanför naturgasnätet med så stora volymer som en 
Sng-anläggning i kommersiell skala producerar krävs stora industrier eller 
kraftvärmeanläggningar som säkrar avsättningen av basproduktionen. Om 
en utbyggnad genomförs av energigasnätet mot mellansverige bedöms att 
man i bästa fall kan producera totalt ca 7,6 tWh Sng år 2020.

Av detta bedöms att max 2 tWh används i fordonsflottan. gas produktio-
nen är i så fall inte begräsande utan snarast möjligheterna att åstadkomma 
en fordonsflotta som kan nyttja gasen. Biogasen konkurrerar även med na-
turgasen vilket accentuerar bedömningen att antalet fordon som kan köras 
på gas är en begränsande faktor.

för leverans av Sng till fordonsmarknaden krävs att gastankställen kan 
etableras och att ett lägre pris än bensin kan erbjudas. detta behövs för att 
kunna motivera inköp av gasfordon,. 

distributionen kan dessutom underlättas genom att gasen överförs till 
flytande tillstånd detta ökar fordonets räckvidd väsentligt och gör det 
möjligt även för ett tungt fordon att få acceptabel räckvidd utan att offra 
lastkapacitet. 

ett sådant arrangemang innebär att metan och dme konkurrerar/kom-
pletterar i samma typ av fordonsflottor. dme lovar emellertid högre verk-
ningsgrad i drivlinan. Alternativet kan ev. vara att metanmotorn körs enl. 
”duel-fuel” mode. inga kända fordonstillverkare producerar ännu sådana 
motorer. Volvo har dock nyligen (januari 09) aviserat ett samarbete med en 
underleverantör för duel-fuel system.

DmE
i piteå pågår ett försök med att ur massaprocessens svartlut utvinna syn-
tesgas och i nästa steg 

energimyndigheten bidrar med finansiering av process och fältförsök 
med fordon i detta fall lastbilar. chemrecs plan/vision för hur produktio-
nen innebär att kommersiell produktion kan etableras ung 2015 och drygt 
6 tWh produceras 2020. 

för att produktion skall etableras krävs aktiv medverkan av massaindu-
strin samt att annan marknad kan utgöra basbehovet av dme. en indu-
strikund med behov av gas för processändamål är helt nödvändig för eta-
blering av en fullskale dme-anläggning. en lokal fordonsflotta exempelvis 
gasdrivna distributionslastbilar är troligen den lämpligaste introduktio-
nen. Avsättning för 1 tWh dme kräver ca 4 000 lastbilar. Om dessa samti-
digt har ett hybridmaskineri krävs ca 5 000.
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Kostnader
Via Svartlut: 3,9 Sek/ l diesel-ekv. Vilket är direkt konkurrenskraftigt och 
borde tåla att energiskattebeläggas eftersom fordonsfördyringen beräknas 
bli måttlig.

Som jämförelse anges att kostnaden via förgasning av oprocessad 
råvara är 5,5-6,2 SEK/l diesel-ekv.

FamE
idag utgör fAme ca 1,3 procent av den totala drivmedelsförsörjningen. 
(motsv. 1 tWh). för att upprätthålla en 4 procent inblandning 2020 mot-
svarar detta ca1,6 tWh dvs. en ökning med drygt 50 procent detta kan inte 
klaras fullt ut med inhemsk produktion. ett optimalt nyttjande av svensk 
åkermark kan ge max 1,5 tWh (pål Börjesson)

HvO (HyDrOTrEaTED vEgETaBLE OILS) ”BIO CrUDE”
Att införa förprocessade (hydrerade) biooljor parallellt med råolja är en 
annan väg att minska behovet av råolja. ett exempel är nestes produkt 
nexBtl. 

fördelarna är bl.a. att slutprodukten kan med få begränsningar användas 
i höga inblandningar befintlig fordonspark, d.v.s. inga flaskhalsar uppstår 
i användarledet.

dessutom erhålls emissionsfördelar vid hundraprocentig användning 
Både nO

x
 och partikelutsläppen minskar jämfört med standard diesel (Vtt 

Annual report 2007).
en ny fabrik skall byggas i piteå där Sunpine skall tillverka en dieselrå-

vara från tallolja som är en biprodukt från massaindustrin. i preems bio-
raffinaderi i göteborg förädlas talloljan vidare till ett dieselbränsle som 
räknas till andra generationens biodrivmedel. 

i slutanvändarledet innebär tillskottet på drygt 100 000 ton råtallolja 
nästan 1 tWh i slutprodukt. intressanta är andra råvaror från skogen och 
även slakthusavfall som skulle kunna förädlas till diesel och bensin vid 
raffinaderierna.

Bedömningen är att drygt 200 000 ton skulle kunna produceras år 2020. 
vilket skulle kunna motsvara 2 tWh biobaserad energi i den färdiga pro-
dukten. detta motsvarar 5-10 procent av den totala dieselanvändningen. 
Avgörande för möjliga volymer är i 1:a hand ekonomiska styrmedel men 
metoden kostar bråkdelar av vad traditionell fischer-tropsch-diesel skulle 
kosta i investeringar. det kan vara möjligt att använda metoden på de vaxer 
som blir restprodukt vid traditionell fischer-tropsch process.

FISCHEr-TrOPSCH-DIESEL FTD
försöksanläggning byggs för närvarande av cHOren, i tyskland, som ett 
led i ett samarbete mellan Shell, Volkswagen och daimler.

man planerar att den första industriella anläggningen, kallad Beta, skall 
stå klar i år (2008). den är lokaliserad i freiberg och beräknas producera 
18 000 m3 Syntetdiesel/år (Sunfuel) detta motsvarar ca 0,18 tWh. en full-
skaleanläggning kallad Sigma 1 planeras. den kommer att vara på 250 000 
m3 motsvarande 2,5 tWh. lokalisering är ej beslutad men avgörs under 
2008. produktionsstart är osäker men på andra sida 2015.( press release 
från cHOren, daimler och Volkswagen 11. Oktober 2007). 

även om detta kan kommersialiseras kan Sverige inte räkna med att im-
portera några betydande mängder eftersom produktionen kommer att su-
gas upp omedelbart på den övriga europeiska marknaden. Att etablera en 
svensk förgasningsanläggning är sannolikt nödvändigt för att ge tillräck-
liga volymer till dieselmarknaden.
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en möjlig tidplan för svensk produktion skulle kunna se ut som följer:

Möjlig tidplan  
( Källa Tps7 Lars Waldheim, VVBG (Värnamo)/Erik Rensfelt)

Skala start år uppbygg/prov-

drift år

kapacitet TWh Kostnad mdr SEK

Demo/ 2009 3-8 0,1 0,5-1,0 mdr

Ind. prototyp 2016 2-3 0,5-1,0 1,0-4,0

Kommersiell 2020 3 1 2,0-5,0

i bästa fall en svensk produktion åstadkommas till 2020 för inblandning på 
dieselmarknaden. möjlighet till att producera till acceptabel kostnad verkar 
dock liten.

förgasning och syntes till ft-diesel anges till 7,6-8,6 Sek/l diesel-ekv. 
medan svartlutsförgasning och syntes till ft-diesel anges till 4,5 Sek/l die-
sel-ekvivalent. (ÅF Nippe Hylander)

det är inte sannolikt att det går att åstadkomma en konkurrenskraftig 
produktion av f-t-diesel till 2020. en öppning skulle kunna vara om HVO-
metoden (se ovan) kan användas på restprodukterna för att öka utbytet av 
diesel. i så fall skulle kostnaden förmodligen sjunka. 

neste och Stora enso tillsammans med foster-Wheeler bygger en liten 
testanläggning i Varkaus. planerad start är våren 2009. Ambitionen är kun-
na bygga fullskaleanläggningar tidplanen för detta är dock okänd.(press-
release 2007 03 16)
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Slutsatser och rekommendationer.
a: HUvUDaLTErNaTIvET 
Vägverkets prognosmodeller har använts för att ge en prognos för bensin 
och dieselflottor 2020. i basalternativet pekar prognosen på ett energibehov 
på ca 63 tWh dvs. 6,3 tWh skall vara förnybart.

utifrån detta kan tillförsel och användning fördelas enligt tidigare 
resonemang.

Total energi 63 Twh Totalt behov 6,3 TWh

Tillförsel

Alkohol

alt 1
svensk

alt 2
import Användning

Etanol   pbil o lätt lastbil   

Spannmål inhemsk 1,40 1,40 Alkohol   

Cellulosa 0,35 0,00 EtOH låginbl 1,55 1,95

Import, tropisk 0,85 1,60 MeOH låginblandning 0,40 0,00

Metanol 0,40 0,00 E-85 1,05 1,05

 3,00 3,00  3,00 3,00

Metan låg hög    

Metan Biogas (rötgas) 1,00 1,30 Bussar 0,70 0,90

Metan biogas SNG 0,20 1,70 Lastbil distr 0,10 0,50

 1,20 3,00 Pbil o lätt lastb 0,40 1,60

    1,20 3,00

HVO/Biocrude 1,00 2,00 del av dieselbränsle 1,00 2,00

DME, svartlut 1,00 2,00 5000-10 000 tunga 
distr bilar

1,00 2,00

FTD 0 0    

FAME 1,00 1,50 RME låginbl 1,00 1,50

Bio tot 7,20 11,50 Bio tot 7,20 11,50

Bio andel % 11,4 18,3    

Figur 1, Scenario A för metan/biogas i Sverige år 2020 (TWh).
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DME
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Figur 3, Scenario för dieselbränslen i Sverige år 2020 (TWh).

Figur 2, Scenario A för etanol i Sverige år 2020 (TWh).
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B: HITTILLSvaraNDE TrEND
Total energi 77 Twh Totalt behov 7,7 TWh

Tillförsel

Alkohol

alt 1
svensk

alt 2
import Användning

Etanol   pbil o lätt lastbil   

Spannmål inhemsk 1,40 1,40 Alkohol   

Cellulosa 0,35 0,00 EtOH låginbl 2,10 2,60

Import, tropisk 1,25 2,60 MeOH låginblandning 0,50 0,00

Metanol 1,00 0,00 E-85 1,40 1,40

 4,00 4,00  4,00 4,00

Metan låg hög    

Metan Biogas (rötgas) 1,00 1,30 Bussar 0,70 0,90

Metan biogas SNG 0,20 1,70 Lastbil distr 0,10 0,20

 1,20 3,00 Pbil o lätt lastb 0,40 1,90

    1,20 3,00

HVO/Biocrude 1,00 2,00 del av dieselbränsle 1,00 2,00

DME, svartlut 1,00 2,00 5000-10 000 tunga 
distr bilar

1,00 2,00

FTD 0 0    

FAME 1,00 1,50 RME låginbl 1,00 1,50

Bio tot 8,20 12,50 Bio tot 8,20 12,50

Bio andel % 10,6 16,2    

nuvarande trend i energieffektivisering ger ett större behov/användning av 
etanol i låginblandning. 

Biogas

Rötgas
1,0-1,3

Förgasning
0,2-1,7

Lokala
lastbilar

0,1-0,2

500 000
-230 000

bilar
0,4-1,9

Stads-
bussar
0,7-0,9

Figur 4, Scenario B för metan/biogas i Sverige år 2020
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Figur 5, Scenario B för etanol i Sverige år 2020

Figur 6, Scenario för dieselbränslen i Sverige år 2020
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C: ENErgIBEHOv Om ELBILar INTrODUCEraS
Elalternativ

Total energi 60 Twh Totalt behov  6 TWh

Tillförsel

Alkohol

alt 1
svensk

alt 2

import Användning

Etanol   pbil o lätt lastbil   

Spannmål inhemsk 1,40 1,40 Alkohol   

Cellulosa 0,35 0,00 EtOH låginbl 1,40 1,76

Import, tropisk 0,70 1,41 MeOH låginblandning 0,36 0,00

Metanol 0,36 0,00 E-85 1,05 1,05

 2,81 2,81  2,81 2,81

Metan låg hög    

Metan Biogas (rötgas) 1,00 1,30 Bussar 0,70 0,90

Metan biogas SNG 0,20 1,70 Lastbil distr 0,15 0,60

 1,20 3,00 Pbil o lätt lastb 0,35 1,50

    1,20 3,00

HVO/Biocrude 1,00 2,00 del av dieselbränsle 1,00 2,00

DME, svartlut 1,00 2,00 5000-10 000 tunga distr 

bilar

1,00 2,00

FTD 0 0    

EL 1 1 pbil o lätt lastbil 1 1,00

FAME 1,00 1,50 RME låginbl 1,00 1,50

Förnybart tot 8,01 12,31 Förnybart tot 8,01 12,31

Bio andel % 13,4 20,5    

Ju mer lätta fordon som elektrifieras desto mindre blir avsättningen för 
etanol i låginblandning detta gäller tillstor del även fAme som blandas i 
diesel. för HVO spelar detta ingen roll eftersom möjliga andelar i inbland-
ning ligger högt (över 30 procent).

Biogas
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1,0-1,3

Förgasning
0,2-1,7

Lokala
lastbilar

0,1-0,6

500 000
-230 000

bilar
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0,7-0,9

Figur 7, Scenario C för metan/biogas i Sverige år 2020
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Figur 8, Scenario C för etanol i Sverige år 2020

Figur 9, Scenario för dieselbränslen i Sverige år 2020
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Kommentar
Att klara tio procent biodrivmedel i Sverige till 2020 verkar möjligt, men då 
krävs att biogasproduktionen byggs ut kraftigt och att en dme produktion 
etableras. Vidare förutsätts att det produceras väsentliga volymer HVO/
Biocrude samt fame. 

Beträffande etanol krävs att spannmålssatsningarna realiseras och att en 
relativt stor import av tropisk sockerrörsetanol kan åstadkommas. mindre 
kritiskt är att svensk cellulosaproduktion har kommit igång eller att me-
tanolproduktion finns tillgänglig. uteblir dessa kan kompensation ev. ske 
genom ökad import av tropisk etanol.

även på användarsidan finns vissa flaskhalsar. främst gäller det att eta-
blera flottor av stadsbussar och lokala lätta gasfordon(= personbilar och 
lätta lastbilar) motsvarande 40 000-175 000 fordon. en viss andel tyngre 
fordon (600-1 200st) krävs förutom bussarna. även etablering av en ansen-
lig flotta av dme-fordon krävs (5 000-10 000st).

etanol (e95), Biogas/Sng samt dme konkurrerar inom samma segment på 
tunga sidan, nämligen tätortstrafik och lokala flottor. inget av dem lämpar 
sig för långtradare pga. brist på infrastruktur. 

Biogas/Sng har vissa räckviddsproblem och det gäller troligen även 
dme. 

Alla drivmedel har sina kvaliteter och behövs troligen om 10 % andelen 
skall kunna nås. etanolen som sannolikt kommer att bli en bristvara, reser-
veras för lätta bensinbilar. genom detta utökas underlaget för satsningar 
på dme/Sng.

Att ha ett flertal olika bränslen på marknaden behöver trots allt inte bli 
särskilt komplicerat eftersom varje fordonskategori endast behöver hantera 
ett fåtal.

ett försök till kostnadsuppskattning visar att tropisk etanol (socker) 
Bio-crude, dme från svartlut och måttliga mängder biogas (rötning) ger 
måttliga kostnader. ftd och celullosaetanol är dyrast. förgasningsmetanol 
(oprövat) och förgasningsmetan kan bli intressant.
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Figur 10, Scenario A förnybar energi 2 år 2020 (TWh). 
 7-11 TWh dvs. 11-18 % av den totala transportenergin är ersatt
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Figur 11, Scenario B förnybar energi år 2020 (TWh).  
8-12 TWh dvs. 11-16 % av den totala transportenergin är ersatt.

Figur 12, Scenario C förnybarenergi år 2020 (TWh). 
8-12 TWh dvs. 13-20 % av den totala transportenergin är ersatt
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