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Lite om varför vi är här, om BioFuel 
Region och om projektet Fossilfria 
transporter i Norr

• Biogas
• El
• Vätgas
• Regelverk nu och imorgon – EU 

och Sverige 

Program



Jordens klimat blir allt varmare
2017 och 2018 var liknande som 2016

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/


“People will rise to the climate challenge 
– whether the world leaders like it or 

not.“ Greta Thunberg



Vi är BioFuel Region!



MÅL
*Minska utsläppen av växthusgaser från 
vägtransporter i Västerbotten med minst 70% till 
2030 jämfört med 2010
TID
2018-2021
PARTNERS
Länsstyrelsen, Energikontor Norr, BioFuel Region
FINANSIÄRER
Tillväxtverket, Energimyndigheten, Umeå Energi, 
Länsstyrelsen, Energikontor Norr, BioFuel Region 
+ alla 15 kommuner 
BUDGET

19,1 miljoner SEK

Västerbotten ställer om till en fossiloberoende* fordonsflotta

• samverkan 
• kunskap
• statistik 
• goda exempel 
• finansieringsstöd



Program

Lite om varför vi är här, om BioFuel 
Region och om projektet Fossilfria 
transporter i Norr

• Biogas
• El
• Vätgas

• Regelverk nu och imorgon – EU 
och Sverige



Biogas – en översikt   



Biogas – råvara och produktion  

I Sverige produceras 98% av biogasen från 
avfallsbaserade råvaror. 

Rötning            2 060 GWh            352 000 GWh
Förgasning              8 GWh

95% Svensk biogas
5% Importeras (Danmark, Holland och Norge)



Biogas – bränsle och infrastruktur   

Komprimerad biogas/
naturgas (CBG/CNG), 
250 bar. 90% biogas i svensk 
fordonsgasmix

Flytande biogas/naturgas 
(LBG/LNG), – 163 grader C

CNG: 180 publika + 
60 kundanpassade

LNG: 6 st, 30-tal på gång



Biogas - fordon  

plats för foton 

55 000

854 26 miljoner 

2 530

Vilka gasfordon finns att köpa 2019? 
http://biogasost.se/Publikationer/Trycksaker

http://biogasost.se/Publikationer/Trycksaker


Biogas – plus, minus

• Lokal råvara, försörjningstrygghet
• Avfallsbaserat, mycket bra 

klimatreduktion
• Bra räckvidd för tung trafik, särskilt 

med LBG
• Låga utsläpp av kväveoxid (NOx) och 

partiklar
• Bonusbil, sänkt förmånsvärde
• Starkt teknikutveckling globalt 

(naturgas)

• Begränsad råvara, särskilt i 
norra Sverige

• Kräver särskild och relativt dyr 
infrastruktur

• Kräver anpassade fordon
• Brist på tankstationer i norr



Biogas – vanliga påståenden
• Explosivt     = Falskt. Biogas är mindre explosivt än bensin 

och diesel

• Bättre göra el av biogasen och köra elbil  
= Falskt. Alla bränslen behövs och biogasen används 
med fördel i tung trafik där förbränningsmotorer 
fortfarande behövs

• Finns inga mackar 
= Sant i norra Sverige. I södra Sverige och Europa finns 
det däremot gott om mackar. GASUM bygger nu ut, även 
i norr.



Biogas – framtid och vad är unikt?
• EU ställer krav på 

infrastrukturutbyggnad och 
offentlig upphandling av fordon och 
transporttjänster

• Biogas berör många 
ämnesområden, vilket ger en bra 
samhällsnytta, men det är också 
svårt att greppa helheten

• Biogas från avfall är ett bra exempel 
på tillämpning av cirkulär ekonomi



El – en översikt   



El – råvara och produktion  

Vindkraft, Sol, Vattenkraft, Biokraft 
Uran
Naturgas, Kol, Olja
Litium, kobolt m fl metaller

159 TWh, varav förnybart 60%, 
kärnkraft 40%, 19 TWh exporterades



El – bränsle och infrastruktur   

Batterielfordon, laddhybrid
Elväg
Trådbussar
Tåg

´

Destinationsladdare <22 kW  4500 st
Snabbladdare 50 kW                  650 st



El - fordon  

67 000 3,3 miljoner

? ?

62 286 000
plats för foton 

Vilka elfordon finns att köpa 2019? Läs här:
https://biodrivost.se/Publikationer/Trycksaker/Details/2790

https://biodrivost.se/Publikationer/Trycksaker/Details/2790


El – plus, minus

• Lokal elproduktion, 
försörjningstrygghet

• Nollemissionsfordon, tysta
• Kan laddas hemma
• Billigt att köra
• Energieffektiv motor, hög 

verkningsgrad
• Bonusbil, sänkt förmånsvärde
• Lättskötta och lättkörda fordon
• Stark teknikutveckling globalt

• Begränsad räckvidd, särskilt när 
det är kallt

• Batteritillverkning är resurs- och 
energikrävande

• Dyra fordon, omogen andrahands-
marknad

• Brist på snabbladdare, särskilt i 
norr

• Långa leveranstider på fordon



El – vanliga påståenden
• Elen räcker inte om alla ska ladda sin elbil

= Falskt. Elen räcker till, men det kan råda brist på tillgänglig 
kapacitet och behövas lokal laststyrning. 

• Sämre att köra elbil än dieselbil
= Falskt. En missuppfattad forskningsrapport har fått stor 
spridning. Forskarna själva har dementerat medias tolkning. 

• Krångligt att ladda, olika betalsystem
= Sant, främst en utmaning för långresor.

• Batterimetaller bryts av barnarbetare
= Delvis sant. Det förekommer främst i Kongo. Arbete pågår för 
att minska mängden kobolt i batterier samt att säkra arbetsvillkor 
vid gruvor.



El – framtid och vad är unikt?
• EU ställer krav på infrastrukturutbyggnad 

och offentlig upphandling av fordon och 
transporttjänster

• Elfordon växer stort i hela världen, delvis 
som effekt av de problem med partiklar i 
luften som finns i stora städer. 
Fordonstillverkarna satsar därför hårt på 
utveckling av elfordon

• Marknaden växer fortare än 
produktionskapaciteten av fordon och 
batterier



Vätgas

Metan, kol, olja – 96%
Elektricitet och vatten – 4%

1. Reformering av metan
2. Elektrolys

Vätgas i komprimerad form, 500-900 bar
Vätgas flytande, -253 grader

250  stationer i Världen
4 Tankstationer i Sverige

plats för foton 

36

0 8 000 

0



Vätgas – en översikt av två metoder   

ReformeringElektrolys



Vätgas – råvara och produktion  

Metan, kol, olja – 96%
Elektricitet och vatten – 4%

1. Reformering av metan
2. Elektrolys

I Sverige är 100% av vätgasen för transportsektorns 
tillverkad genom elektrolys



Vätgas – bränsle och infrastruktur   

Vätgas i komprimerad form, 
500-900 bar
Vätgas flytande, -253 grader

250  tankstationer i Världen
5 stationer i Sverige



Vätgas - fordon  

Ca 50

0 8 000

0
plats för foton 

Vilka vätgasfordon finns att köpa 2019? Läs här:
https://biodrivost.se/Publikationer/Trycksaker/Details/2790

https://biodrivost.se/Publikationer/Trycksaker/Details/2790


Vätgas – plus, minus

• Lokal produktion, 
försörjningstrygghet

• Nollemissionsfordon
• Tysta
• Bra räckvidd
• Bonusbil, sänkt förmånsvärde
• Snabb tankning

• Mycket få tankstationer
• Dyra fordon och dyr infrastruktur
• Starkt begränsat utbud av fordon
• Elektrolysbaserad vätgas dyrare än 

sådan som är producerad av 
naturgas. 



Vätgas – vanliga påståenden

• Vätgasen löser alla problem i transportsektorn
= Falskt. Tekniken är omogen och därmed för dyr för 
att få genomslag så snabbt som krävs för att hantera 
klimatkrisen. Vi ska dock fortsätta se vätgas som en del 
av lösningen. 

• Explosivt
= Falskt. Vätgas är mindre explosivt än bensin och diesel



Vätgas – framtid och vad är unikt?
• EU-krav på infrastrukturutbyggnad (dock 
valfritt för respektive medlemsland) 

• En del i EUs krav på offentlig upphandling av 
fordon och transporttjänster 

• Ingen råvarubegränsning när vätgas tillverkas 
av el och vatten. Tillgång på förnybar el till bra 
pris är avgörande.  

• Vätgas finns som restprodukt vid en industri i 
Sundsvall. Gränsöverskridande samarbete 
nödvändigt för användning inom 
transportsektorn



Program

Lite om varför vi är här, om BioFuel 
Region och om projektet Fossilfria 
transporter i Norr

• Biogas
• El
• Vätgas

• Regelverk nu och imorgon – EU och 
Sverige



o Globala mål, Agenda 2030
o Klimatavtalet i Paris
o EU 2020  
o Clean Mobility package, Directive on Alternative Fuels, Renewable Energy 

Directive
o Nationella miljömålen, 
o Klimatpolitiskt ramverk
o Fossilfritt Sverige
o Fossiloberoende fordonsflotta 2030 
o Regionala miljömål
o Kommunala miljömål



Två viktigaste EU-regelpaketen

• Renewable Energy Directive REDII
• Clean Mobility Package;

CO2 emission targets for cars and vans
Clean vehicles directive
Directive on Alternative Fuels (DAFI)



Förnybarhetsdirektivet REDII
2020
• 20% förnybar energi inom EU, 
• 10% förnybart inom transportsektorn.

2030
• 32% förnybar energi inom EU,  
• 14% inom transportsektorn

Viktiga villkor
 Tak på 7% grödobaserade drivmedel  
 Aktivt hållbart skogsbruk och 

återskapande av skogsarealer viktigt för 
att nå målen om minskade utsläpp. 

 Skogsbruket bidrar till andra ekosystemtjänster som biodiversitet, minskad risk för erosion 
och översvämning och är positivt för vattenflöden och -kvalitet



Clean mobility package inkluderar
 Nya koldioxidstandarder för fordon
 Direktivet för rena fordon
 TEN-T – utveckling av infrastruktur

för alternativa bränslen
 Combined Transport Directive
 Directive on Passenger Coach Services
 The battery initiative



Ny koldioxidstandard för personbilar och 
transportfordon – gäller tillverkare

Utsläppen från nya bilar och skåpbilar måste i genomsnitt 
vara 15 procent lägre år 2025 och 30 procent lägre år 
2030, jämfört beslutade nivån för år 2021.

2021 2025 2030
Personbilar 95 g CO2/km -15% -30%
Lätta Lastbilar 147 g CO2/km -15% -30%

Värdena är liksom idag viktbaserade, 
- Tyngre fordon får släppa ut mer än lättare
- utgår från WLTP-utsläppsvärdena



Koldioxidkrav för tunga fordon

Nya fordon: 15% lägre koldioxid 2025 jämfört med 2019
30% lägre år 2030 

Fordonstyper
Påbyggnadsbilar och dragbilar m axelkonfiguration 4x2 >16 ton
Påbyggnadsbilar och dragbilar m axelkonfiguration 6x2 oavsett 
vikt
65-70% av alla koldioxidutsläpp från tunga fordon inom unionen
Kontroller mellan verklig körning och typgodkännande

Överenskommelse klar februari 2019, formellt 
beslut i maj 2019



Direktiv för främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon - Clean Vehicles Directive

Kompletterar EU:s övergripande 
lagstiftning om offentlig upphandling. 

• Obligatoriskt att beakta energi- och 
miljöpåverkan under hela livscykeln i 
samband med offentlig upphandling 
av vägtransportfordon 

• Ska stimulera marknaden för rena, 
energieffektiva fordon

• bidra till minskade utsläpp av 
koldioxid och luftföroreningar

• öka energieffektiviteten

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-
change-policy/file-jd-clean-vehicles-directive-review

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-jd-clean-vehicles-directive-review


Direktiv om rena och energieffektiva 
fordon från 2025

Personbilar, lätta lastbilar/minibussar 
- 35% av fordonsupphandlingar, persontransport- samt brev och 
paketupphandlingar utgöras av batterielbilar eller laddhybrider. 
- 100% batterielbilar år 2030 

Bussar i kollektivtrafik eller offentligt arrangerad persontrafik
- 50% av fordonsupphandlingar, kollektivtrafik och persontransportupphandlingar 
el, vätgas eller naturgas/biogas-bussar. 
- 75% år 2030 

Tunga lastbilar
10% av fordonsupphandlingar eller avfallstransporter ska 2025 utgöras av el, 
vätgas eller naturgas/biogasfordon. 15% år 2030 

Det ställs inga krav på fossilfri el eller på utsläpp 
från batteritillverkning, inte heller hur stor andel 
el laddhybrider ska gå på. 

Överenskommelse klar februari 2019, formellt 
beslut i april 2019



Directive on Alternative Fuels
Infrastructure (DAFI)

Ta fram handlingsplan för utbyggnad av 
infrastruktur för alternativa bränslen

 El
 Naturgas (och biogas)
 Vätgas 
 (och andra biodrivmedel)

Direktivet anger inte i detalj hur omfattande 
utbyggnaden av infrastruktur ska vara. Däremot 
identifieras målsättningar och prioriterad 
utbyggnad av infrastruktur för att underlätta en 
samordnad marknadsintroduktion i Europa. 

Gäller ”Core” och ”Comprehensive” vägar med 
olika tidsplan



Fossilfritt Sverige och 
Fossiloberoende fordonsflotta

Det klimatpolitiskt 
ramverk, tre delar:

• Klimatlag, 1 januari 
2018

• Klimatmål 
• Klimatpolitiskt råd

Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes 
flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 
2030 jämfört med 2010. 



Viktigaste svenska regelverken

Befintliga
Koldoxid – och energiskatt, pumplagen, klimatklivet, 
Ladda-hemmastödet, stadsmiljöavtal, biogasstöd, 
elbusspremie, förmånsbeskattning, miljözoner

Nya/kommande
Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande 
biobränslen
Reduktionsplikt/Bränslebytet
Bonus-malus



Klimatklivet- och 
ladda hemmastödet

• Ca 50% av kostnaden för att investera i åtgärder som 
minskar koldioxidutsläppen. Åtgärder som ger en 
hög reduktion av koldioxid per investerad krona 
premieras. 

• 50% i ersättning för material och arbete att sätta 
upp en hemmaladdare, upp till 20 000 kr. 

Återinförs i och med vårändringsbudgeten 2019.



Stadsmiljöavtal

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja 
hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt 
förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara 
stadsmiljöer.

• 1 miljard kronor per år, 2018-2029
• 50% max i stöd

Åtgärder som stöd söks för, och motprestationer, ska 
vara genomförda senast under 2029.

Laddinfrastruktur mm kan sökas, men behöver vara en 
del av en större satsning



Gödselgasstöd, 

Projekt hos Jordbruksverket, 2014 till och 
med 2023. 
Som ”gödselgasproducent” går du med i 
projektet för en tre års period.

• Upp till 40 öre/ kWh biogas som 
härrör från gödsel. 

• Totalt 60 miljoner kr/år 2019 och 2020 
varefter budgeten minskar fram till 
2023



Elbusspremie

Stödet täcker delar av den merkostnad som 
köp av elbussar, laddhybrider, 
bränslecellsbussar och trådbussar för aktörer 
som bedriver kollektivtrafik

• Gäller fram till 2023
• Under 2019 finns 80 miljoner kr i 

budgeten, höjs eventuellt framöver
• Stödnivån beror på aktör och typ av buss



Miljözoner
Kommuner har möjlighet att införa miljözoner och därmed 
stänga ute vissa tunga fordon (lastbilar och bussar) 
från särskilt miljökänsliga områden inom städer. Från 2020 
kan även andra typer av fordon stängas ute.

• Miljözon klass 1 – Dagens miljözon och gäller endast 
tung trafik

• Miljözon klass 2  - Från 2020 och gäller personbilar, lätta 
bussar och lätta lastbilar. Endast utsläppsklass Euro V 
eller Euro VI. Från och med den 1 juli 2022 skärps 
kraven för diesel till Euro VI. 

• Miljözon klass 3 – Från 2020, högst krav. Här får endast 
elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon köra. För 
gasfordon gäller utsläppskrav Euro VI. Tunga fordon som 
är laddhybrider får köra om fordonet uppfyller 
utsläppskraven för Euro VI.

Miljözon är en åtgärd för att förbättra 
luftkvaliteten där det behövs och inte en 
klimatåtgärd!



Bonus-Malus för fordonsskatt
Gäller nya fordon som säljs från 1 juli 2018
Personbilar, lätta lastbilar och bussar upp till 3,5 ton

Bonus
• Batterielbilar och vätgasbilar - 60 000 kr i bonus vid inköp. 

Bonus minskar sedan per gram koldioxid ned till 60 g/km
• Gasbilar – 10 000 kr i bonus
• Etanolbilar – 0 kr i bonus och 0 kr i Malus

Malus
Bilar som släpper ut mer än 96 g/km får höjd fordonsskatt i tre år, 
ju mer utsläpp desto högre skatt



Summering

• Biogas
• El
• Vätgas

Vartåt styr regelverket?

Del två 23 maj – Etanol, HVO, biodiesel



Och kom ihåg! Varför gör vi detta?



Tack för er uppmärksamhet

Håll koll på
Transportutmaningen
Fossilfria webinarier
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